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Seznam použitých zkratek
ABGB

Všeobezný zákoník občanský (Allgemeines

Bürgerliches Gesetzbuch)

z roku 1811.
CEFL

Komise pro evropské rodinné právo (Commission on European Family Law).

EÚLP

Evropská Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod.

LZPS

Listina základních práv a svobod (ústavní zákon č. 23/1991 Sb., kterým se
uvádí Listina základních práv a svobod jako ústavní zákon Federálního
shromáždění České a Slovenské federativní republiky, převzato do ústavního
pořádku ČR usnesením předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb.)

MFC

Model Family Code.

NOZ

Nový občanský zákoník účinný od 1.1.2014, zákon č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník.

ObčZ

Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

OSPOD

Orgán sociálně-právní ochrany dětí.

OSŘ

Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.

ÚPD

Úmluva o právech dítěte (publikována jako sdělení ministerstva zahraničních
věcí č. 104/1991 Sb.).

ZOR

Zákon č. 94/1963 Sb., zákon o rodině, ve znění pozdějších předpisů.

ZPR

Zákon č. 265/1949 Sb., o právu rodinném.
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1 Úvod
Rodinné právo upravuje svými normami celou řadu vztahů (převážně faktických)
vznikajících v rámci „malé skupiny osob, které jsou navzájem spojeny manželskými nebo
příbuzenskými vztahy a společným způsobem života“1, tj. v rodině. Není zarážející, že úprava
těchto vztahů vzbuzuje pozornost i zájem vedle odborných kruhů i u laické společnosti, neboť
obecně každý jedinec žije v určité rodině, má rodiče a hledá si partnera, s kterým zplodí a
vychová děti.
Právě vztahy mezi rodiči a dětmi představují společensky nejzákladnější, přirozené a
biologicky determinované vztahy charakteristické dlouhodobostí, osobním a emocionálním
poutem, které jsou zároveň regulovány i jinými normativními systémy, než je právo, zejména
morálkou či náboženstvím, ale i zvyklostmi a tradicemi. Právo, které je možné chápat jako
„ultima ratio“ v normativních systémech, představuje v porovnání s morálkou její minimum,
upravuje ve vztahu mezi rodiči a dětmi nejdůležitější práva a povinnosti v institutu rodičovské
zodpovědnosti. Není pochyb o tom, že dítě je v rodinném právu chápáno jako ústřední subjekt
a jako takový si vyžaduje zvláštní právní úpravu. 2 I když mezi základní principy rodinného
práva patří princip rovnosti, je nutno dítě považovat za fakticky slabší subjekt ve vztahu
k rodičům. Proto výkon rodičovské zodpovědnosti musí být v zájmu blaha dítěte.
Především rodiče se nejvíce podílejí na pozitivním psychickém a fyzickém vývoji svého
dítěte, na vytvoření výchovného harmonického rodinného prostředí za vzájemného působení
jak mužského (otcovského), tak i ženského (mateřského) vzoru. Rodičovská zodpovědnost,
která náleží oběma rodičům a je tématem této práce, představuje, dle mého názoru, stěžejní
podstatu rodičovství. I přesto, že se jedná o tak významná práva a povinnosti mezi rodiči a
dětmi, mohou nastat situace, kdy je možné (v zájmu dítěte) rodiče přímo vyloučit z výkonu
těchto práv a povinností, a to soudním rozhodnutím na základě splnění podmínek
stanovených zákonem. Ovšem zároveň existuje i řada soudních rozhodnutí, která se svými
výroky nepřímo dotýkají omezení či vyloučení výkonu rodičovské zodpovědnosti. Takovéto
zásahy mohou mít za následek nejen omezení kontaktu rodiče s dítětem, ale v nejhorším
případě i odcizení dítěte rodičům, přičemž může dojít až následnému vytvoření syndromu
zavrženého rodiče.
1
2

KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka; HRUŠÁKOVÁ, Milana. České rodinné právo. 3. přeprac. a dopl. vyd. Brno :
Masarykova univerzita, 2006. s. 9. ISBN 80-210-3974-4.
Milana Hrušáková navíc spatřuje v této skutečnosti vlastní smysl existence rodinného práva. Viz
KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka; HRUŠÁKOVÁ, Milana. České rodinné právo. 3. přeprac. a dopl. vyd. Brno :
Masarykova univerzita, 2006. s. 17 – 18. ISBN 80-210-3974-4.
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Jelikož rodičovská zodpovědnost náleží oběma rodičům a zpravidla ji vykonávají
společně v rámci jedné rodinné domácnosti, mohou být ( a zpravidla také jsou) případné spory
týkající se ukončení společného soužití rodičů překážkou pokračování kvalitní péče o děti
oběma rodiči a naplňování jejich rodičovské zodpovědnosti. Každý rozpad rodiny je smutnou
záležitostí a zátěží jak pro rodiče, tak zejména pro děti, neboť v mnohých případech nastává
„boj o dítě“ a spor o to, kdo z rodičů je bude mít ve své péči. Přestože zákon i mezinárodní
smlouvy konstatují, že oba rodiče si jsou rovni a mají stejná rodičovská práva, většina soudců
preferují v soudních rozhodnutích ve věci péče o nezletilé jen jednoho z nich (a to především
matku). Jak je pak zaručen zájem dítěte a jeho právo na oba rodiče? Světovými výzkumy a
statistikami porozvodové péče o dítě je přesvědčivě prokázáno, že střídavá péče (výchova) je
pro dítě lepší. I český právní řád poskytuje rodičům institut střídavé výchovy zakotvený v §
26 zákona o rodině. Pokud se však rodiče na střídavé výchově nedohodnou, ačkoliv znalecké
posudky ji s ohledem na zájem dítěte doporučují a preferují, je ve velké většině případů
soudní praxe taková, že o ní autoritativně nerozhodne, ač by to bylo v zájmu dítěte. Pro
předcházení takovýmto sporům a vyvarování se jim považuji za dobré se zmínit, jako o
možné inspiraci, o praxi německých soudů označované jako „Cochémský model“, kde vedle
rozhodujícího postavení soudu je významným rysem důsledná a důkladná spolupráce dalších
zainteresovaných profesí – advokátů, sociálních úřadů, rodinných poraden, mediátorů i
znalců, a to se základním cílem prakticky pomáhat rodičům v nalezení optimálního řešení
porozvodové výchovy dětí bez nadbytečné mocenské ingerence příslušných orgánů.
Objektem zájmu této práce bude rodičovská zodpovědnost, její výkon a blaho dítěte, tj.
především konkrétní práva a povinnosti rodiče vůči svému nezletilému dítěti a problematika
s tím související (zejména rodiče vykonávající rodičovskou zodpovědnost odděleně) a
posouzení, zda současná právní úprava a budoucí návrh nového občanského zákoníku
zaručují soulad se standardy vyplývajícími z lidskoprávních úmluv. Poněvadž se v roce 2004
stala Česká republika členem Evropské unie a následný volný pohyb osob zvýšil migraci
obyvatel, je žádoucí se daným tématem této práce zabývat nejen v rámci tuzemska, ale i
v rámci celé Evropy, tj. především tím, jaké jsou tendence dalšího vývoje daného tématu
v Evropě a jak významnou roli představuje evropská věda rodinného práva prostřednictvím
Principů evropského rodinného práva vypracovaných Komisí pro evropské rodinné právo
(CEFL) či dílem I. Schwenzer Model Family Code.
Na základě shora nastíněné problematiky vyvstávají otázky, na které se pokusím
v následujících kapitolách této práce odpovědět.
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-

Co vše spadá pod institut rodičovská zodpovědnost a jaký mu předcházel
historický vývoj na našem území? Jak jsou upravovány vztahy mezi rodiči a
dětmi v ostatních zemích Evropy?

-

Jaký je vzájemný vztah výkonu rodičovské zodpovědnosti a zájmu dítěte včetně
procesněprávních aspektů?

-

Jaké jsou způsoby modifikace rodičovské zodpovědnosti a jejího výkonu?

-

Jaké následky má rozchod rodičů na plnění jejich rodičovskézodpovědnosti? Je
možno střídavou péči (výchovu) chápat jako nejmenší zlo ve výchově
nezletilých dětí, jejichž rodiče se rozešli, a to jak z pohledu zájmu dítěte, tak i
z pohledu rodiče jako nositele rodičovské zodpovědnosti?

-

Jakým způsobem bude řešen vztah mezi rodiči a dětmi de lege ferenda v novém
civilněprávním kodexu? Jaké jsou tendence v Evropě?

Cílem mé rigorózní práce bude analýza právní úpravy rodičovské zodpovědnosti a
poukázání na klady, ale zejména na zápory právní úpravy výkonu rodičovské zodpovědnosti
v souvislosti se zájmem a právy nezletilého dítěte, a to jak v minulosti, tak i de lege lata a de
lege ferenda.
Ke zpracování daného tématu použiji analyticko-deskriptivní metodu, na základě které
nejen popíšu určité jevy, ale i je kriticky zanalyzuji. Jelikož při úvahách de lege ferenda by
bylo obtížné být objektivní bez ohlédnutí do historie, bude také použita metoda historická,
resp. historické analýzy. V souvislosti s volným pohybem osob v rámci Evropské unie (resp.
Schengenského prostoru) a vůbec s globalizací či evropeizací dnešní společnosti je žádoucí se
zabývat i metodou komparativní. Teoretické poznání zkoumané problematiky se pokusím
kombinovat i z pohledu judikatury Ústavního soudu ČR a soudů obecných. S ohledem na
lidskoprávní dimenzi daného tématu je nutno brát v úvahu i judikaturu Evropského soudu pro
lidská práva.
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2 Základní pojmy
2.1 Rodina
Rodina je z pohledu sociologie chápána jako složitý, citlivý a mnohostranný
společenský jev, který je možné definovat jako „malou sociální skupinu, která má historicky
určenou organizaci, její členové jsou spjati manželskými nebo příbuzenskými vztahy,
společným způsobem života a vzájemnou morální odpovědností a její sociální nutnost je
podmíněna potřebou společnosti fyzicky i duševně reprodukovat obyvatelstvo.“3 Za základní
funkcemi takovéto rodiny se všeobecně považují tři: biologická (reprodukce obyvatelstva a
zachování lidského rodu), ekonomická (především zabezpečení potřeb členů rodiny) a
výchovná (vůči potomkům).
Jinými slovy, v rámci rodiny je uplatňována kulturní i citová úroveň vztahů jak muže a
ženy (rodičů), tak i ostatních jejích členů za současného vlivu regulování právním systémem
dané společnosti spolu s morálními postoji na společenské chování a kategorickými
požadavky při výchově dětí.
Jelikož náš právní řád nepovažuje rodinu samu o sobě za subjekt práva (subjekty práva
jsou pouze členové rodiny) a jednotná definice rodiny v rámci humanitních věd neexistuje,
není v rámci současného českého rodinného práva upravena legální definice rodiny. V české
právní historii výklad slova „rodina“ podával zejména Všeobecný zákoník občanský z roku
1811 (ABGB) ve svém ustanovení § 40, kde se rodinou rozumějí prarodiče se všemi svými
potomky, tj. všichni manželsky pokrevně příbuzní pocházející od společného páru předků,
jejichž pokrevenský svazek je zprostředkován řádným manželstvím.4 Ovšem v důsledku
zrovnoprávnění žen, jejich postupnou emancipací a v důsledku společenských a
ekonomických změn je podoba dnešní rodiny nuklearizována, tj. zúžena na muže, ženu a
jejich děti, bez ohledu na to, zda pocházejí či nepocházejí z manželství. Dle Milany
Hrušákové je rodina “produktem i zrcadlem společnosti, adaptuje se na společenské změny,
ale současně spoluvytváří společnost, stimuluje, komplikuje nebo dokonce brzdí její vývoj.“5

3
4

5

SVERDLOV, German Michajlovič. Manželství a rodina v SSSR. Praha: Svět sovětů, 1951. 106 s.
ROUČEK, František; SEDLÁČEK, Jaromír. Komentář k československému obecnému zákoníku
občanskému a občanské právo platné na Slovensku a v Podkarpatské Rusi. Díl první. Praha: Právnické
knihkupectví a nakladatelství V. Linhart, 1935. s. 350.
HRUŠÁKOVÁ, Milana. Dítě, rodina, stát (Úvahy nad právním postavením dítěte). Brno: Masarykova
univerzita, 1993. s. 9. ISBN 80-210-0694-3.

10

2.2 Dítě
Dítě lze definovat různým způsobem. Dítětem se rozumí příbuzný v řadě přímé, tj.
v prvním stupni. Obecně je definován negativním způsobem jako nedospělý jedinec. Ze
sociologického pohledu je dítě nehotový, sociálně neplnohodnotný jedinec. Z hlediska právní
vědy (a i mezinárodních úmluv týkajících se dětí) se pojmem dítě rozumí člověk od narození
(v krajních případech i od početí) do nabytí zletilosti. Právní předpisy tak stanovují určitou
věkovou hranici, od které je považován za schopného již samostatně obstarávat všechny své
záležitosti. Taková hranice se v právních úpravách (včetně naší) sjednocuje na 18 letech. Již
samotná Úmluva o právech dítěte ve svém prvním článku ustanovuje, že dítětem se rozumí
každá lidská bytost mladší osmnácti let, pokud podle právního řádu, jenž se na dítě vztahuje,
není zletilosti dosaženo dříve. Zvláštní pozornost si tak vynucují jednotlivé případy, kdy dítě
získává určitá oprávnění či povinnosti dříve (či později) než dosažením osmnácti let věku
podle právního řádu České republiky (např.: uzavření sňatku mezi 16. a 18. rokem, trestně
právní způsobilost, pracovněprávní způsobilost, volební právo aktivní a pasivní, způsobilost
pořídit závěť, oprávnění řídit dopravní prostředek apod.).6

2.3 Vztahy mezi rodiči a dětmi
Vztahy mezi rodiči a dětmi představují samotnou podstatu a smysl právní úpravy
rodinného práva vůbec. Jsou to dlouhodobé vztahy založené na biologickém (pokrevním)
svazku mezi dítětem a jeho zploditeli (rodiči), a to bez ohledu na to, zda jsou rodiče manželi,
bývalými manželi, anebo zda se dítě narodilo mimo manželství. Vznikají nezávisle na lidské
vůli okamžikem narození dítěte, tj. na základě objektivní právní skutečnosti, a jejich obsahem
je výkon rodičovských práva a vzájemná práva a povinnosti soustředící se převážně v institutu
rodičovské zodpovědnosti.
Pokud je dítě nezletilé, jsou tyto vztahy zaměřeny především na jeho výchovu a ochranu
jeho zájmů, tzn. že jsou uplatňována práva a povinnosti osobního charakteru. Majetkoprávní
charakter má pouze povinnost vyživovací vůči dítěti, které není schopno se samostatně živit
(není výdělečně činné). Charakteristickým rysem pro normy upravující tyto vztahy je jejich
kogentnost, tj. že taková práva a povinnosti nemohou rodiče převést na třetí osoby či jinak
s nimi disponovat. Ovšem na druhé straně nemusí rodiče všechna práva vykonávat ryze
osobně (např. osobní péče o dítě třetí osobou – prarodiče, školské zařízení apod.).

6

Blíže BAYEROVÁ, Monika. Víme, kdo je dítětem? Právo a rodina. 2000, roč. 2, č. 6, s. 8 – 11.
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Obecně jsou rodiče za výchovu svých dětí odpovědni společnosti, neboť určitá práva a
povinnosti vyplývající ze vztahů mezi rodiči a dětmi mají i veřejnoprávní charakter, do těchto
vztahů je stát za stanovených podmínek oprávněn intervenovat (např. zásahy do výkonu
rodičovské zodpovědnosti).7
Vedle klasického (faktického) rodičovského vztahu, jenž má svůj základ v biologickém
svazku početí a narození dítěte, je žádoucí uvést i rodičovský vztah vzniklý uměle (právně), tj.
na základě soudního rozhodnutí, mezi osvojitelem a osvojencem. Osvojením se dítě uměle
integruje do rodiny osvojitele a vznikají tak stejná práva a povinnosti mezi osvojitelem a
osvojencem, jaká jsou mezi přirozenými rodiči a jejich dětmi.

2.4 Blaho a zájem dítěte
Milana Hrušáková považuje princip blaha dítěte, jakož i principy rovnosti subjektů a
vzájemné pomoci, za obecný princip, který se dotýká všech rodinněprávních vztahů, a to bez
ohledu na jejich subjekty.8
Některé mezinárodní úmluvy týkající se práv dítěte (např. Úmluva o právech dítěte
z roku 1989 či Deklarace práv dítěte z roku 1959) uvádí rozdílné pojmy, a to pojmy blaho
dítěte a zájem dítěte, avšak můžeme konstatovat, že ve stejném významu. Blaho dítěte je
pojmem velmi abstraktní, má charakter nadřazenosti a určování směru a tendence pro národní
normotvůrce při vytváření prostředí a společnosti přátelské k dětem, tj. aby stát zajistil dítěti
takovou ochranu práv, která je v jeho nejlepším zájmu, neboť blaho dítěte je chápáno jako
„vůdčí zásada ovlivňující úpravu všech právních vztahů, které se týkají nezletilých dětí“. 9
Oproti blahu dítěte je pojem zájem dítěte uplatňován v konkrétních případech, a to v aplikační
sféře při realizaci práv dítěte a jejich ochrany; má pro ně tedy praktický význam a může mít
různý dosah.10 Při jakékoliv činnosti týkající se dětí, ať už je uskutečňována veřejnými, nebo
soukromými zařízeními sociální péče, soudy, správními nebo zákonodárnými orgány, je
zájem dítěte předním hlediskem. Rovněž i rodiče mají povinnost důsledně chránit zájem dítěte
v rámci své rodičovské zodpovědnosti. Právní úprava zná vedle obecně formulovaného zájmu
i jeho konkrétnější dílčí formulace, např. zájem daný zvláštními důvody v rámci rozvodu
manželství, zájem na výchově při svěření dítěte do výchovy rodiče a úpravě styku s druhým
7
8
9
10

KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka; HRUŠÁKOVÁ, Milana. České rodinné právo. 3. přeprac. a dopl. vyd. Brno :
Masarykova univerzita, 2006. s. 14. ISBN 80-210-3974-4.
KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka; HRUŠÁKOVÁ, Milana. České rodinné právo. 3. přeprac. a dopl. vyd. Brno :
Masarykova univerzita, 2006. s. 16 – 17. ISBN 80-210-3974-4.
HENDRYCH, Dušan; FIALA, Josef. Právnický slovník. 3. podstatně rozš. vyd. Praha : C.H. Beck, 2009.
1459 s. ISBN 9788074000591.
Blíže HRUŠÁKOVÁ, Milana. Dítě, rodina, stát (Úvahy nad právním postavením dítěte). Brno :
Masarykova univerzita, 1993. s. 21 - 24. ISBN 80-210-0694-3.
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rodičem, majetkový zájem při správě jmění dítěte, jakož i problematika řešení střetů zájmů
dítěte a jeho zákonného zástupce či mezi vícero nezletilými dětmi mezi sebou.11
Ze znění mezinárodních smluv o právech dítěte vyplývá, že zájmem je především
možnost dítěte za účelem svého plného a harmonického rozvoje osobnosti a schopností
vyrůstat v rodinném prostředí a v atmosféře štěstí, lásky a porozumění, a to přednostně v péči
své původní rodiny.
Definice zájmu dítěte není v našem právním řádu zakotvena, a tudíž je úkolem soudů se
s takto obecným pojmem případ od případu vyrovnat. Proto považuji za vhodné uvést definici
(jako jednu možnou variantu) upravenou v Národním akčním plánu k transformaci a
sjednocení systému péče o ohrožené děti na období 2009 až 2011, schválený vládou České
republiky, který nejlepší zájem dítěte vysvětluje jako „takový stav, kdy je zachována životní
úroveň a podmínky, nezbytné pro jeho zdravý tělesný, duševní, duchovní, mravní a sociální
rozvoj a je chráněno právo dítěte na plný a harmonický rozvoj jeho osobnosti a schopností;
plnohodnotné dětství a osobní potenciál dítěte je plně vyvinut v rámci rodiny; cizí péče a
podpora je dítěti poskytována jen v nezbytně nutné míře“.12

11
12

HENDRYCH, Dušan; FIALA, Josef. Právnický slovník. 3. podstatně rozš. vyd. Praha : C.H. Beck, 2009.
1459 s. ISBN 9788074000591.
Národní akční plán. [cit. 2012-03-16]. Dostupný z <http://www.mpsv.cz/files/clanky/7440/NAP.pdf>.
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3 Historický exkurz do vztahů mezi rodiči a dětmi aneb Od
otcovské moci k rodičovské zodpovědnosti
Cílem této kapitoly není vytvoření kompletní systematické historické studie, nýbrž
rozšíření si obzoru prostřednictvím zpětného pohledu do minulosti a položení si základů pro
další úvahy ve vazbě na platnou i připravovanou úpravu vztahu mezi rodiči a dětmi ve světle
jeho lidskoprávní dimenze, tj. bez onoho pohledu do historie lze s obtížemi nahlížet
objektivně na současnost a vytvářet tak jakékoliv závěry de lege ferenda, neboť práva a
povinnosti rodičů mají různý obsah a zákonodárce je postupem doby s ohledem na vývoj
společnosti různě formuloval.
V odborných kruzích je rodinné právo považováno za odvětví práva, ve kterém se velmi
pozvolna odráží politický, ideologický, náboženský a kulturní vývoj té které země. Proto není
ku podivu, že se revoluční změny rodinného práva konají zpravidla jen omezeně, a pokud
ano, tak k nim dochází se značným zpožděním. Z těchto důvodů pak bývá rodinné právo
označováno za zrcadlo společnosti.13

3.1 Nástin historického vývoje na našem území a v Evropě
Právní základy soukromého práva, tedy i vztahů mezi rodiči a dětmi, v Evropě najdeme
již v právu římském. Tehdejší klasická římská rodina nebyla pojímána jako společenství osob,
ale jako jednota osob a majetku, ve které měl dominantní postavení otec rodiny – pater
familias, který měl nad svými dětmi (dcery i synové) otcovskou moc – patria potestas – jejíž
rozsah byl velmi široký; postavení dětí tak bylo možno přirovnat k římským otrokům, neboť
otcovská moc mimo jiné zahrnovala i právo otce nad životem a smrtí dítěte.14
Ve středověkém právu na základě postupné recepce římského práva v evropských zemí
byla otcovská moc zachována. Nejenže děti stále podléhaly otci, jenž už nerozhodoval o
životě a smrti dítěte, ale vlivem rozšíření křesťanství (hlavně katolické církve) docházelo

13
14

KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka. Lidskoprávní dimenze českého rodinného práva. 1. vyd. Brno: Masarykova
univerzita, 2009. s. 19 – 20. ISBN: 9788021050532.
Blíže: KINCL, Jaromír; URFUS,Valentin; SKŘEJPEK, Michal. Římské právo. 2., dopl. a přeprac. vyd.
Praha : C.H. Beck, 1995. s.145. ISBN: 8071790311; VESELÁ, Renata; HRUŠÁKOVÁ, Milana;
SCHELLE, Karel. Rodina a rodinné právo: historie, současnost a perspektivy. 2. vyd. Praha: Eurolex
Bohemia, 2005. s. 53. ISBN 8086432939; BALÍK, Stanislav. Rukojeť k dějinám římského práva a jeho
institucí. 1. vyd. Dobrá Voda: Aleš Čeněk, 2002. s. 121. ISBN 808647318x.
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k značnému rozlišování mezi dětmi narozenými v manželství a mimo ně. Přičemž děti
nemanželské měly horší postavení než děti manželské.15
V novodobé právní historii, začínající v českých zemí roku 1811, kdy bylo tehdejší
soukromé právo kodifikováno do jednoho občanského zákoníku, byly vztahy mezi rodiči a
dětmi upraveny ve třetí hlavě nazvané „O právech mezi rodiči a dětmi“, tj. ustanovení §§ 137
– 186 Všeobecného občanského zákoníku (Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch), který na
základě tzv. recepční normy, zákona č. 11/1918 Sb. z. n., převzala nově vzniknuvší
Československá republika, v níž platil až do roku 1950. Tehdejší právní postavení muže
v ABGB bylo zřetelně preferováno, což se odráželo nejen ve vzájemném nerovnoprávném
postavení muže a ženy, ale i v jejich nerovnoprávném vztahu ke společným dětem.
Zvláštností tehdejších moderních zákoníků včetně ABGB bylo zakotvení společných práv a
povinností rodičů v tzv. rodičovskou moc, jež se vyčlenila z moci otcovské, tj. že rodiče mají
povinnost vychovávat své manželské děti. Přičemž matce přísluší právo a povinnost pečovat o
tělesné zdraví dítěte a otci opatření prostředků k výchově a pro budoucí povolání; obstarání
duševní a tělesné stránky výchovy náleží oběma. I přesto nadále trvá dominantní postavení
otce, jemuž přísluší otcovská moc. Její obsah je oproti římskému právu podstatně zúžen na
právo volby povolání, správu jmění dítěte, doplnění jeho projevu vůle (pokud samostatný
projev vůle učinit nemůže) a pro případ smrti ustanovit dítěti poručníka (popř. vyloučit určité
osoby z poručnictví). Vztah rodičů a dětí se rozlišoval podle toho, šlo-li o děti manželské či
nemanželské, přičemž děti nemanželské byly ve svém právním postavení diskriminovány. 16
Výjimkou, v porovnání s tehdejšími ostatními západoevropskými zeměmi a jejich
tradičními velkými civilními kodexy,

bylo

nové,

na tu dobu nejliberálnější a

nejprogresivnější, rodinné právo nově vzniklého Sovětského svazu po revoluci v Rusku
v roce 1917, jež deklarovalo rovnost mužů a žen, zrovnoprávňovalo manželské a nemanželské
děti a rodičům ukládalo společná rodičovská práva a povinnosti, a to bez ohledu na existenci
manželství. Přijetí takovýchto podobných reforem, tj. oproštění se od moci otcovské a
nastolení rovných rodičovských práv oběma rodičům apod., trvalo západním zemím téměř 50
let. Ty ovšem na rozdíl od Sovětského svazu (a později i od zemí tvořící tzv. Východní blok)

15
16

Blíže: VESELÁ, Renata; HRUŠÁKOVÁ, Milana; SCHELLE, Karel. Rodina a rodinné právo: historie,
současnost a perspektivy. 2. vyd. Praha: Eurolex Bohemia, 2005. s. 53.
Podrobněji k úpravě viz ROUČEK, František; SEDLÁČEK, Jaromír. Komentář k československému
obecnému zákoníku občanskému a občanské právo platné na Slovensku a v Podkarpatské Rusi. Díl první.
Praha: Právnické knihkupectví a nakladatelství V. Linhart, 1935.
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šly cestou novelizace svých občanskoprávních kodexů, a nikoliv vyjmutí rodinného práva do
samostatného zákona.17
Československé rodinné právo nebylo do konce roku 1949 úplně kodifikováno a ani
jednotně upraveno. V té době se rodinněprávní vztahy upravovaly v rámci občanskoprávních
předpisů, které ovšem většinou neplatily jednotně po celém území, neboť na Slovensku
převzala citovaná recepční norma tehdejší uherské občanské právo vyjádřené převážně
normami práva obyčejového. Mezníkem pro nové, jednotné a v té době na socialistických
zásadách postavené rodinné právo byla Ústava 9. května z roku 1949, která deklarovala
rovnoprávné postavení muže a ženy v rodině a v hospodářském a politickém životě, vyhlášení
státní ochrany manželství, rodiny a mateřství a zakotvila zásadu, podle které původ dítěte
nesmí být na újmu jeho právům. Tyto zásady se promítly do samostatně kodifikovaného
rodinného práva jako samostatného právního odvětví v důsledku uměle provedené tzv.
atomizace právního řádu18, a to do zákona číslo 265/1949 Sb., o právu rodinném. Vzájemné
vztahy mezi rodiči a dětmi nově upravoval ZPR na principu rovnoprávnosti otce a matky a
bývalou otcovskou moc nahradil rodičovskou mocí obou rodičů v ustanoveních §§ 52 – 62, a
to vše bez ohledu na to, zda byli, či nebyli rodiče manželi. Ovšem po přijetí nové Ústavy
ČSSR z roku 1960, jež konstatovala proces socializace za ukončený, navázala na ZPR nová
právní úprava, a to zákon o rodině přijatý pod číslem 94/1963 Sb. Institut rodičovské moci je
ZOR nahrazen jednotlivými právy a povinnostmi rodičů při zabezpečení výchovy dítěte, při
jeho zastupování a při správě jeho záležitostí.19 Právní úprava postavení rodičů a dětí byla
počátkem šedesátých let ovlivněna existencí deklarace práv dítěte (schválené Valným
shromážděním OSN 20. 11. 1959). A jelikož měla ve své době dalekosáhlý význam, nemohl
ji tehdejší zákonodárce i přes politickou nepřízeň zcela ignorovat.20
Tento ještě dnes platný ZOR v původním znění obsahoval část nazvanou „Účast
společnosti při výkonu práva a povinností rodičů“ (§ 41 a násl.), která povyšuje zájem
společnosti nad zájem jedince, jeho rodiny, rodinného a soukromého života, čímž se vytvořil

17

18

19
20

Blíže: CHAZOVA, Olga A. Rodinné právo v bývalém Sovětském svazu: více odlišností nebo více
společného? Přeložili Zdeňka Králíčkova a Martin Kornel. Právník. 2009, roč. 148, č. 8, s. 846-865.;
BOELE-WOELKI, Katharina; BRAAT, Bente; CURRY-SUMNER, Ian. European Family Law in Action,
Volume III: Parental Responsibilites. Antwerp-Oxford: Intersentia, 2005. 821 s. ISBN 90-5095-443-X.
BOBEK, Michal; MOLEK, Pavel; ŠIMÍČEK, Vojtěch. Komunistické právo v Československu: kapitoly z
dějin bezpráví. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita Brno, Mezinárodní politologický ústav, 2009. 1005 s.
ISBN 9788021048447.
Blíže: ČEŠKA, Zdeněk; PLANKOVÁ, Olga; RADVANOVÁ, Senta. Československé rodinné právo. Praha:
Panorama, 1985. s. 31.
RADVANOVÁ, Senta. Výkon rodičovských práv. Právo a rodina. 2001, roč. 3, č. 4, s. 1.
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základ pro „porevoluční“ tvrzení, že rodinné právo je právem veřejným. 21 O ustanovení o tzv.
rodičovských právech v ZOR Jiří Haderka kriticky uvádí, že ZOR byl bezesporu krokem zpět
v porovnání se ZPR, který ještě těžil z přípravných prací k rekodifikaci soukromého práva
z dob první republiky, které zahrnovaly rodičovská práva a povinnosti pod pojem rodičovská
moc22 a které vyvrcholily až „Vládním návrhem zákona, jímž se vydává občanský zákoník“.23
Ovšem v porovnání s ostatními zeměmi bývalého východního bloku nešla většina států cestou
lehkomyslné legislativy Československa, jako prvního socialistického státu ze zemí
východního bloku, ale zachovaly si ucelený institut vyjadřující základní vztahy mezi rodiči a
dětmi, jakož i západoevropské země, jejichž rodinné právo se vyvíjelo demokratickou
cestou.24 Mezi právními úpravami tehdejších evropských socialistických států, bez ohledu na
to, zda mají, či nemají ucelený institut týkající se vztahu mezi rodiči a dětmi, byla unikátní
právě československá právní úprava v ZOR, která od sebe odtrhuje osobní a majetkové vztahy
mezi rodiči.25
Na úpravu rodinných vztahů v Evropě měly stále větší vliv vliv mezinárodní právní
dokumenty, a to jak celosvětového, tak i kontinentálního evropského dosahu (především
doporučení Rady Evropy). Po pádu komunistického režimu v roce 1989 byl u nás pod číslem
104/1991 Sb. ratifikován nejzávažnější mezinárodní dokument v oblasti dětských práv –
Úmluva o právech dítěte. Následná velká novelizace ZOR zákonem číslo 91/1998 Sb. zrušila
dosavadní institut rodičovských práv a zavedla, dle tehdy odpovídajícímu vývoji, institut pod
novým pojmem s upřesněním jeho obsahu, tj. rodičovskou zodpovědnost (§§ 31 – 40 ZOR, ve
znění pozdějších předpisů) zahrnující souhrn práv a povinností při péči, zastupovaní a
spravování jmění nezletilého dítěte.

3.2 Dílčí závěr
Po druhé světové válce, kdy došlo k politickému rozdělení Evropy na Východ a Západ,
se rodinné právo vyvíjelo dvěma odlišnými směry; západní země šly demokratickou cestou
21
22
23
24

25

KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka. Lidskoprávní dimenze českého rodinného práva. 1. vyd. Brno: Masarykova
univerzita, 2009. s. 27 – 28. ISBN: 9788021050532.
HADERKA, Jiří. F. Rodičovská zodpovědnost a související otázky od účinnosti zákona č. 91/1998 Sb.
Právní praxe. 1998, roč. 46, č. 8, s. 482.
Blíže senátní tisk č. 425 ze 4. volebního období 1935 – 1938. [cit. 2012-03-29]. Dostupný z: <
http://www.senat.cz/zajimavosti/tisky/4vo/tisky-4zas.php?ke_dni=29.01.2010&O=7>.
V Polsku v Kodeksu rodzinnem i opiekuńczem z r. 1964 to bylo wladzy rodzicielskie, v Maďarsku
v rodinném zákoníku ve verzi z r. 1974 pod názvem rodičovský dohled. V německy mluvících státech to
byla elterliche Gewalt, zachována jen v ultrakonzervativním Švýcarsku, kdežto v Rakousko si vytvořilo
elterliche Obsorge a Spolková republika Německo elterliche Sorge, již uchovává i
Kinderschaftsrechtsreformgesetz z 16. 12. 1997; Francie se přesunula od authorité des père et mère
k responsibilité parentale a common law přecházelo od custody k parental responsibility.
Kriticky HADERKA, Jiří. F. K problematice institutu rodičovské moci. Právník. 1971, roč. 110, č. 3, s. 183
– 192.
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v návaznosti na tradiční velké civilní kodexy, kdežto země východního bloku pod vlivem
sovětského modelu šly cestou státního paternalismu a transpersonalismu. Po pádu berlínské
zdi postsovětské země upouštějí od sovětského modelu rodinného práva a jdou svou (někdy i
originální) cestou svého vývoje – oproti zemím západním, kde jsou spíše patrné dostředivé
tendence. Avšak zásadní změny poměrů v rodině a ve společnosti po druhé světové válce a
hlavně pak v 70. a 80. letech minulého století26 znamenaly pro mnohé zákonodárce nutnost
hledat společné cesty.27
Právní vztah mezi rodiči a dětmi během svého vývoje prošel různými druhy společností,
které nahlížely na dítě různě. S odstupem času lze konstatovat, že práva dítěte v rodině,
zejména ke svým nejbližším – rodičům, nabývají postupně nové podoby. Tj. je opuštěn
„jednosměrný“ model působení rodiče na dítě jakožto „objektu“ rodičovského působení (byť
je pozitivní) a vytváří se model nový, ve kterém jsou rodič a dítě rovnoprávnými subjekty,
přičemž dítě je zejména z hlediska ochrany jeho práv subjektem privilegovaným.28

26

27
28

Tj. důraz na ochranu lidských práv, na prosazování plné rovnosti muže a ženy ve společnosti, manželství a
rodině, zrovnoprávnění dětí narozených mimo manželství s dětmí tzv. legitimními, globalizace, migrace,
nové životní problémy – nárůst násilí a domácího násilí, uplatnění zásady privátní autonomie, stejně jako
jejích limitů apod.
KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka. Lidskoprávní dimenze českého rodinného práva. 1. vyd. Brno: Masarykova
univerzita, 2009. s. 19 – 25. ISBN: 9788021050532.
RADVANOVÁ, Senta. Výkon rodičovských práv. Právo a rodina. 2001, roč. 3, č. 4, s. 1.
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4 Rodičovská zodpovědnost v českém právu (de lege lata)
4.1 Pojem „rodičovská zodpovědnost“
Již v 70. letech minulého století Jiří Haderka v závěru své kritické stati o rodičovských
právech v tehdy platném ZOR nastínil dvě varianty řešení novelizace ZOR ohledně vztahu
mezi rodiči a dětmi, a to buď se vrátit k institutu rodičovské moci (třeba i pod jiným názvem),
nebo podržet atomizaci jednotlivých rodičovských práv a povinností s důrazem zabránit
vzniku paradoxů, které přinášela tehdejší úprava.29
Až velkou novelou ZOR zákonem číslo 91/1998 Sb., vydaném po více než čtvrtstoletí
od článku Jiřího Haderky volajícím po novelizaci, byl dosavadní pojem „rodičovských práv a
povinností“ nahrazen pojmem „rodičovská zodpovědnost“, který více odpovídá modernímu
pojetí úpravy vztahů mezi rodiči a dětmi (parental responsibility), obsažený např. v Úmluvě o
právech dítěte (srov. čl. 5 Úmluvy) a respektuje i zvýraznění právního postavení dítěte ve
vztahu k jeho rodičům, tj. představuje souhrn práv a povinností upravujících péči o osobu
dítěte, správu jeho majetku a zastupování v právních vztazích s nezbytným vyjádřením
povinností chránit zájmy dítěte. Z čehož vyplývá, že smyslem změny ZOR nebylo jen
zavedení nového pojmu, jenž byl přinesen zvenčí, ale zásadní změna v přístupu k dítěti a jeho
zájmům, s cílem přiblížit se evropskému standardu.30 Je však na místě nutno podotknout, že
z hlediska systematiky je zákonodárcem umístěný nadpis „Rodičovská zodpovědnost“ v čele
prvé kapitoly v první hlavě ZOR (před ustanoveními §§ 31 – 40 ZOR) zcela nesystematický,
neboť ustanovení o jménu a příjmení dítěte (§§ 38 – 40 ZOR) se dotýká i rodičů, kterým
nepřísluší výkon rodičovské zodpovědnosti, naopak řada ustanovení týkajících se rodičovské
zodpovědnosti se nachází mimo rámec druhé části hlavy prvé ZOR, zejména pak v obsahu
další hlavy.31
Nelze než souhlasit s Jiřím Haderkou, že starý institut „rodičovské moci“ se do českého
platného práva vrátil pod tímto novým názvem32, ovšem ovlivněn lidskoprávními aspekty.
Pojem „rodičovská zodpovědnost“ dle důvodové zprávy návrhu Ministerstva
spravedlnosti České republiky fakticky odráží přiměřeným způsobem celý komplex vztahů
rodičů k dětem a odpovídá pojmu zodpovědnost, užívanému řadou evropských právních řádů.

29
30
31
32

HADERKA, Jiří. F. K problematice institutu rodičovské moci. Právník. 1971, roč. 110, č. 3, s. 192.
ZUKLÍNOVÁ, Michaela. Co je nového v zákoně o rodině. Právní praxe. 1998, roč. 46, č. 5, s. 263.
HADERKA, Jiří. F. Rodičovská zodpovědnost a související otázky od účinnosti zákona č. 91/1998 Sb.
Právní praxe. 1998, roč. 46, č. 8, s. 489 – 490.
Tamtéž, s. 483.
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Termín „rodičovská moc“ novelou znovuzaveden nebyl, neboť neodpovídal současným (i
dnešním) požadavkům pro svůj mocenský a příliš autoritativní charakter, ale také je v rozporu
s Úmluvou o právech dítěte, která je založena na myšlence uznání vrozené důstojnosti a
rovných a nezadatelných práv všech příslušníků lidského rodu.
Ovšem je nutno odlišit tento nový pojem v českém právním řádu od sankčního pojetí
odpovědnosti (za škodu, bezdůvodné obohacení apod.). Pojem zodpovědnost, který zákon
užívá, je někdy používán v civilistických koncepcích aktivní odpovědnosti. 33
Nahlédnutím do právních úprav ostatních evropských zemí zjistíme, že zákonodárci
měli dvě možnosti, jaký pojem pro vztah mezi rodiči a dětmi zvolit. Buď jít cestou jedinečnou
a vytvořit speciální institut, jehož obsahem jsou jasně určitá práva a povinnosti v různých
formách (např. současný pojem polské úpravy „wladzy rodzicielskie“ či německé „elterliche
Sorge“), nebo jít cestou obecného rázu vyznačující se termínem práva a povinnosti rodičů
(např. nová právní úprava Slovenska či Ruska).34 Zvolením cesty druhé, tj. obecné, se dle
mého názoru zákonodárce vystavuje nechtěným interpretačním problémům. 35 Pokud chybějí
odkazy na konkrétní ustanovení, vzniknou tak pochybnosti, zda se jedná souhrnně o všechna
práva a povinnosti rodičů, či jen o pouhá „rodičovská práva“ v užším slova smyslu.
Souhrnně řečeno, v zahraničních úpravách se setkáváme s rozdílnými označeními oněch
nejzákladnějších vztahů mezi rodiči a dětmi, avšak mezinárodní dokumenty obecně hovoří o
rodičovské odpovědnosti. Z těchto důvodů se přikláním k názoru prof. Milany Hrušákové, že
návrat k označení „práva a povinnosti rodičů“ v původním návrhu nového českého
občanského zákoníku je určitým krokem zpět.36
Ovšem důležitější než název (pojmenování) tohoto soukromoprávního institutu je jeho
obsah, jehož účelem je samotná realizace rodičovství v souladu s evropskými lidskoprávními
standardy zaručující miochranu práv nezletilého dítěte a jeho výchovu.

33

34

35

36

HRUŠÁKOVÁ, Milana; JEHLIČKA, Oldřich; KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka et al. Zákon o rodině, zákon o
registrovaném partnerství: komentář. 4. vyd. Praha: Nakladatelství C.H. Beck. 2009. s. 121 – 122. ISBN
978-80-7400-061-4.
BOELE-WOELKI, Katharina; BRAAT, Bente; CURRY-SUMNER, Ian. European Family Law in Action,
Volume III: Parental Responsibilites. Antwerp-Oxford: Intersentia, 2005. 821 s. ISBN 90-5095-443-X.
K problematice slovenské rodinněprávní úpravy a částečně i české viz. PAVELKOVÁ, Bronislava.
K pojmu „rodičovské práva a povinnosti“. Právny obzor. 2009, roč. 92, č. 1, s. 50 – 56.
Viz např. § 44 ZOR před novelou z. č. 91/1998 Sb. – až skrze praxi se dospělo k závěru, že v případě
zbavení, popř. omezení rodičovských práv zůstává zachována pouze vyživovací povinnost. Nehledě na to,
že v odborné literatuře byla dlouhodobě diskutována otázka, která práva a povinnosti tvoří obsah institutu
rodičovských práv a která existují mimo tento rámec.
HRUŠÁKOVÁ, Milana. Výkon rodičovské zodpovědnosti. In Ochrana práv maloletých v civilním procese.
Bratislava: Universita Komenského, 2007. s. 40.

20

4.2 Účastníci vztahu „rodičovská zodpovědnost“
Rodičovská zodpovědnost je dána osobním vztahem všech jeho subjektů založeným na
rodinněprávním charakteru. Subjekty práv a povinností z rodičovské zodpovědnosti jsou na
straně jedné rodiče, na straně druhé děti, a to tak, že rodiče vystupují jako nositelé práv a
povinností, kdežto děti jako příjemci (recipienti) těchto práv a povinností.
Rodičovská zodpovědnost dle § 34 odst. 1 ZOR náleží ex lege oběma rodičům ve
stejném rozsahu, tudíž vzniká okamžikem narození jejich dítěte. Jelikož v našem právním
řádu je (oproti irské úpravě) institut rodičovské zodpovědnosti na jiné osoby nepřenosný, je
namístě se zabývat otázkou, kdo jsou rodiče. Podle tradiční římské zásady „Mater cemper
certa est, pater incertus“, tj. matka je vždy jistá, otec nejistý, je v ZOR v § 50a zakotveno
určení mateřství tak, že žena se stává matkou faktem porodu. Otázka otcovství je řešena
pomocí tří právních domněnek, které svědčí buď manželovi matky, muži, jehož otcovství bylo
určeno souhlasným prohlášením rodičů, anebo muži, jehož otcovství bylo určeno soudem
(viz § 51 a násl. ZOR). Určením otcovství dle druhé a třetí domněnky (tj. souhlasným
prohlášením rodičů a určením soudem) vzniká otci rodičovská zodpovědnost ex tunc, tedy již
od narození dítěte. Souhrnně řečeno, rodičovská zodpovědnost vzniká těm rodičům, kteří jsou
zapsáni v matrice, bez ohledu na to, podle které domněnky bylo otcovství určeno, tzn. je
relevantní právní rodičovství. Však v zájmu dítěte je , aby toto právní rodičovství odpovídalo
faktickému stavu, tj. biologické realitě.37
Velkou novelou ZOR tak byly dle Jiřího Haderky zachovány dva následující principy:
- rodičovská zodpovědnost otců i matek dětí narozených v manželství a i dětí narozených
mimo manželství je obsahově naprosto totožná, a to i v případě jejich faktického rozchodu či
rozvodu zůstává obsah rodičovské zodpovědnosti nedotčen (až na otázku, u koho bude dítě
fyzicky umístěno – blíže v následujících kapitolách),
- v obou skupinách případů jsou děti bez ohledu na svůj původ recipienty téže rodičovské
zodpovědnosti.38
Aby mohlo platit ustanovení § 34 odst. 1 ZOR, že rodičovská zodpovědnost náleží
oběma rodičům, musejí být oba plně způsobilí k právním úkonům, jak vyplývá
z následujícího druhého odstavce téhož paragrafu, který určuje případy, kdy se rodičovská
zodpovědnost soustřeďuje pouze v osobě jednoho z rodičů. Je-li jeden z rodičů omezen, či
37

38

K problematice určování rodičovství blíže KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka; HRUŠÁKOVÁ, Milana. České
rodinné právo. 3. přeprac. a dopl. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2006. s. 186 – 209. ISBN 80-2103974-4.
HADERKA, Jiří. F. Rodičovská zodpovědnost a související otázky od účinnosti zákona č. 91/1998 Sb.
Právní praxe. 1998, roč. 46, č. 8, s. 493.
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dokonce zbaven způsobilosti k právním úkonům (dle § 10 ObčZ), stává se tak druhý rodič, za
předpokladu, že je plně způsobilý k právním úkonům, jediným a výhradním nositelem
rodičovské zodpovědnosti, v opačném případě musí být nezletilému dítěti ustanoven podle §
78 ZOR poručník. Ovšem zlepší-li se nezpůsobilému zdravotní stav natolik, že opět nabude
plnou způsobilost k právním úkonům, obnovuje se mu ze zákona i rodičovská
zodpovědnost.39 Obdobně se postupuje v případech, jestliže jeden z rodičů nežije, není znám,
je-li jeden z rodičů rodičovské zodpovědnosti zbaven nebo je-li výkon jeho rodičovské
zodpovědnosti pozastaven (§ 34 odst. 2 ZOR).40

4.2.1 Rodičovská zodpovědnost a nezletilý rodič
Jak je shora uvedeno, rodičovská zodpovědnost náleží oběma rodičům majícím plnou
způsobilost k právním úkonům. Zvláštní situace ve vztahu k existenci rodičovské
zodpovědnosti může nastat u rodiče (rodičů), který nemá (kteří nemají) způsobilost k právním
úkonům v plném rozsahu jen pro nedostatek věku dle § 8 odst. 1 ObčZ, tj. je (jsou) mladší
osmnácti let. V případě jednoho nezletilého rodiče vzniká rodičovská zodpovědnost pouze
druhému, zletilému rodiči v souladu s § 34 odst. 2 ZOR. Pokud jsou oba rodiče nezletilí nebo
se jedná o svobodnou matku a otcovství dítěte nebylo určeno, musí být dítěti v souladu § 78
ZOR ustanoven poručník.41
V období před velkou novelou ZOR existovaly dvě protichůdné situace ohledně
nezletilých rodičů téhož věku, a to, že rodič mladší 18 let, jenž podle stále platného § 8 odst. 2
ObčZ (ve spojení s § 13 ZOR) získal uzavřením manželství plnou způsobilost k právním
úkonům, a tudíž se stal i nositelem rodičovské zodpovědnosti, byl ve značné výhodě oproti
stejně starému rodiči, který sňatek neuzavřel a nemohl tak žádným způsobem ovlivňovat život
a vývoj svého dítěte. Na takovéto diferencované postavení rodičů v ohledu, zda uzavřeli, či
neuzavřeli manželství zareagovala již zmiňovaná velká novela ZOR zákonem č. 91/1998 Sb.
v § 34 odst. 3 ZOR, a to tak, že soud může přiznat rodičovskou zodpovědnost ve vztahu
k péči o dítě i nezletilému rodiči dítěte, který dosáhl věku šestnácti let, má-li potřebné
předpoklady pro výkon práv a povinností z rodičovské zodpovědnosti vyplývajících.
Podle Milany Hrušákové, je ustanovení § 34 odst. 3 ZOR praktické zejména za situace,
kdy se narodí dítě nezletilé svobodné matce, je určeno otcovství, rodiče spolu nežijí a nejsou
39

40
41

Hana Nová dále uvádí, že v praxi v tomto směru mohou nastat vážné problémy, bylo-li dítě z důvodu
nepříznivého duševního stavu rodiče (nebo obou rodičů) svěřeno do náhradní rodinné výchovy. Po obnovení
rodičovské zodpovědnosti je velmi těžké posoudit nejlepší zájem dítěte v souvislosti s jeho eventuálním
předáním zpět do péče rodičů.
NOVÁ, Hana. Rodičovská zodpovědnost v českém právu. Právo a rodina. 2008, roč. 10, č. 7, s. 20 – 21.
Blíže LUŽNÁ, Romana. Rodičovská zodpovědnost nezletilého rodiče. Právo a rodina. 2007, roč. 9, č. 12, s.
3 – 5.
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schopni dohodnout se na úpravě výchovy a zejména výživy. Soud může této nezletilé matce
přiznat rodičovskou zodpovědnost ve vztahu k péči o dítě a současně rozhodnout o svěření
dítěte do její výchovy podle § 50 ZOR.42 Ovšem v onom ustanovení ZOR se hovoří obecně o
„rodiči“, tudíž v obdobné shora uvedené situaci může být soudem přiznána rodičovská
zodpovědnost ve vztahu k péči o dítě a současně může být rozhodnuto o svěření dítěte do
výchovy též i nezletilému otci.
Formulace ustanovení § 34 odst. 3 ZOR je však nešťastně formulována, neboť „ ´péče o
dítě´ je širší pojem, který může být vykládán tak, že by nezletilý rodič byl oprávněn za dítě
činit i takové právní úkony, k nimž není oprávněn ani sám za sebe, což přípustné není“.43 Je
třeba si uvědomit, že se tak přiznává určitá rodičovská zodpovědnost osobě, jež není plně
způsobilá k právním úkonům a vůči které navíc vykonávají rodičovskou zodpovědnost
(v plném rozsahu) i její rodiče, což může přinášet některé problémy. Proto je nutné si pojem
„péče o dítě“ vysvětlovat jako „péči o osobu dítěte“, což znamená, že nezletilý rodič se smí
o dítě osobně starat, zajišťovat jeho výživu, zdravotní péči apod., ale nemůže je zastupovat
v jeho právních vztazích, neboť sám ještě nenabyl plnou způsobilost k právním úkonům.44
Jedno je však jisté, nezletilý rodič se přiznáním této tzv. částečné rodičovské
zodpovědnosti nestává zákonným zástupcem dítěte, a tudíž nemůže jednat jeho jménem.
S ohledem na ustanovení § 9 ObčZ, kdy nezletilí mají způsobilost jen k takovým právním
úkonům, které jsou svou povahou přiměřené rozumové a volní vyspělosti odpovídající jejich
věku, je v odborných kruzích akceptován názor, že „nezletilý rodič, kterému byla přiznána
rodičovská zodpovědnost, je způsobilý přijímat pro dítě výživné a samostatně s ním
nakládat“.45 Ale pokud jde o podání návrhu na exekuci při vymáhání výživného, bude situace
rozdílná dle toho, zda povinný rodič je nezletilý, či nikoli, tzn. je-li nezletilý, musí být dítěti
ustanoven poručník podle § 78 ZOR, v případě, že povinný rodič je již zletilý, je zákonným
zástupcem dítěte, v tom případě podání návrhu na exekuci je možné prostřednictvím
opatrovníka k tomu ustanoveného podle § 83 ZOR.
Z procesněprávního hlediska rozpoutala značnou diskusi v odborné literatuře otázka,
kdo je oprávněn podat návrh k soudu na přiznání rodičovské zodpovědnosti podle § 34 odst. 3
42
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HRUŠÁKOVÁ, Milana; JEHLIČKA, Oldřich; KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka et al. Zákon o rodině, zákon o
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LUŽNÁ, Romana. Rodičovská zodpovědnost nezletilého rodiče. Právo a rodina. 2007, roč. 9, č. 12, s. 4.
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ZOR, nezletilý rodič sám, nebo jeho zákonný zástupce, a kdo je vůbec účastníkem takovéhoto
řízení?
Je třeba se věnovat otázce procesní způsobilosti navrhovatele. Podle § 19 OSŘ
(ve spojení s právem hmotným - § 7 ObčZ) má způsobilost být účastníkem řízení ten, kdo má
způsobilost mít práva a povinnosti, jinak jen ten, komu ji zákon přiznává. Kdežto procesní
způsobilost upravuje § 20 OSŘ, podle kterého může každý před soudem samostatně jednat
v tom rozsahu, v jakém má způsobilost vlastními úkony nabývat práv a brát na sebe
povinnosti (s odkazem na hmotněprávní úpravu § 9 ObčZ).
Byl vysloven názor, že v řízení o přiznání rodičovské zodpovědnosti nezletilému rodiči
je potřeba použít analogicky ustanovení § 194 a § 195 OSŘ upravující aktivní legitimaci
k podání návrhu na povolení uzavření manželství a stanovení okruhu účastníků tohoto řízení.
Tudíž s ohledem na § 19 OSŘ a na zásadu provázanosti práva procesního na právo hmotné je
tedy oprávněn podat návrh na přiznání rodičovské zodpovědnosti sám nezletilý rodič, přičemž
rodiče nezletilého navrhovatele jsou také účastníky řízení, neboť řízení se dotýká dítěte,
k němuž mají rodičovskou zodpovědnost i nadále.46
K opačnému názoru se ve svém článku vyslovil David Rais, podle kterého by v podání
návrhu o přiznání rodičovské zodpovědnosti podle § 34 odst. 3 ZOR měl být nezletilý rodič
zastoupen svými zákonnými zástupci. V takovémto řízení by rodiče měli vystupovat pouze
jako zákonní zástupci, a nikoliv i jako účastníci dle § 94 odst. 1 OSŘ, neboť soudním
rozhodnutím o přiznání části rodičovské zodpovědnosti jejich dítěti jakožto nezletilému
rodiči, nedochází k dotčení jejich rodičovské zodpovědnosti vůči němu.47
Jak již bylo shora uvedeno, způsobilost podání návrhu nezletilého rodiče nelze
posuzovat jen podle ustanovení § 19 OSŘ, ale spolu s ustanovením § 20 OSŘ. Je ovšem
namístě podotknout, že ustanovení § 176 odst. 1 OSŘ výslovně uvádí přiznání rodičovské
zodpovědnosti soudem, z čehož plyne, že řízení o přiznání rodičovské zodpovědnosti
nezletilému rodiči staršímu šestnácti let je, s ohledem na nedostatek výslovné úpravy
v občanském soudním řádu a současně i znění § 34 odst. 3 ZOR, řízením ve věcech péče o
nezletilé (ve smyslu ustanovení § 176 a násl. OSŘ) a má tudíž charakter nesporného řízení,
které může být zahájeno soudem i bez návrhu. To by částečně řešilo otázku způsobilosti
podání návrhu, ale nikoli otázku účastníků a jejich případného zastoupení. K dané
problematice Milana Hrušáková uvádí, že pokud „zákon o rodině umožňuje přiznat
46
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HOLUB, Milan; NOVÁ, Hana; HYKLOVÁ, Jana. Zákon o rodině. Komentář a předpisy související. 7. vyd.
Praha: Linde, 2005, s. 77. ISBN 80-7201-517-6.
RAIS, David. K otázce návrhu na přiznání rodičovské způsobilosti nezletilému rodiči. Rodinné právo, 1999,
roč. 1, č. 3, s. 3 – 6.

24

rodičovskou zodpovědnost ve vztahu k péči o dítě i nezletilému rodiči, který ovšem má
potřebné předpoklady pro výkon práv a povinností z rodičovské zodpovědnosti vyplývajících,
pak s odkazem na provázanost občanského práva procesního na právo hmotné je třeba
připustit, že nezletilý rodič bude mít nejenom způsobilost k podání návrhu na přiznání
rodičovské zodpovědnosti, ale i procesní způsobilost ve věci samostatně jednat, a nebude
tudíž v řízení zastoupen svými rodiči jako zákonnými zástupci“.48 Ohledně otázky rodičů
jako účastníků tohoto řízení nelze použít ustanovení § 194 odst. 2 OSŘ per analogiam a
zároveň nelze použít ani žádnou z definic účastníků řízení uvedenou v ustanovení § 94 odst. 1
a 2 OSŘ., neboť přiznáním rodičovské zodpovědnosti ve vztahu k péči o dítě (jejich vnuka) se
výkonu jejich rodičovské zodpovědnosti ve vztahu k jejich dítěti (nezletilému rodiči) nijak
nedotkne.49
V rámci tohoto řízení je soud povinen zjistit, zda nezletilý rodič má potřebné
předpoklady pro výkon práv a povinností z rodičovské zodpovědnosti vyplývající. Důležitou
úlohu z hlediska dokazování těchto skutečností bude především sehrávat orgán sociálněprávní
ochrany, jenž bude vystupovat jako opatrovník nezletilého dítěte, k němuž má rodičovská
zodpovědnost být přiznána. Soud bude rozhodovat na doporučení orgánu sociálněprávní
ochrany dětí. Bude především sledovat schopnost matky či otce řádně o dítě pečovat, tedy
pravidelně se starat o jeho stravu, oblečení, lékařské prohlídky apod. Jinými slovy jde
o zjištění schopnosti rodiče zajistit dítěti každodenní péči. Zároveň zde budou vystupovat i
rodiče nezletilého rodiče, kteří však budou mít procesní postavení svědka.

4.3 Obsah pojmu „rodičovská zodpovědnost“
Obsahem rodičovské zodpovědnosti, jakožto právního vztahu mezi rodiči a dětmi, jsou
konkrétní práva a povinnosti, která však mají různou povahu. Ustanovení § 31 odst. 1 ZOR
formuluje vymezení rodičovské zodpovědnosti takto:
„Rodičovská zodpovědnost je souhrn práv a povinností
a)

při péči o nezletilé dítě, zahrnující zejména péči o jeho zdraví, jeho tělesný,
citový, rozumový a mravní vývoj,
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HRUŠÁKOVÁ, Milana; JEHLIČKA, Oldřich; KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka et al. Zákon o rodině, zákon o
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b)

při zastupování nezletilého dítěte,

c)

při správě jeho jmění.“

Jednotlivá práva vycházející ze tří komponent rodičovské zodpovědnosti, mají zárověň i
svůj povinnostní rub, neboť to, co můžeme charakterizovat jako právo rodiče, je současně ve
většině případů i jeho povinností. (např. rodič má nejen právo stýkat se svým dítětem, ale i
tomu odpovídající povinnost). Jinými slovy řečeno, rodiči je často uložena povinnost
realizovat svá práva, neboť nemůže zůstat nečinný tam, kde zájem dítěte vyžaduje, aby rodič
něco konal.50
V porovnání s jinými právními předpisy zjistíme, že podobnou trichotomii dělení
komponent rodičovské zodpovědnosti (péče o dítě, jeho zastupování a správa jeho majetku)
obsahují téměř všechny moderní evropské kontinentální úpravy, 51 anebo z ní alespoň
vycházejí.
Ovšem nelze opominout fakt, že rodičovská zodpovědnost svým obsahem nepokrývá
veškerá rodičovská práva a povinnosti. Jinými slovy, vedle rodičovské zodpovědnosti jsou
rodičům zákonem garantována i jiná práva a povinnosti ve vztahu ke svému dítěti, a to i těm
rodičům, již mají alespoň částečnou způsobilost k právním úkonům. Jde o tyto následující dvě
kategorie rodičovských práv:
a)

práva humanitárního charakteru, tj. např. typické právo na styk s dítětem, které
je zaručeno mimo jiné jak nezletilému, tak i jinak neplnoprávnému rodiči,

b)

práva mající statusovou povahu, tj. právo určovat či spoluurčovat jméno a
příjmení dítěte, právo uznávat k němu otcovství, právo udílet souhlas
k osvojení apod., jež jsou taktéž zaručena mimo jiné jak nezletilému, tak i jinak
neplnoprávnému rodiči.52
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4.3.1 Jednotlivé komponenty rodičovské zodpovědnosti
4.3.1.1 Péče o nezletilé dítě
Tato první komponenta stručné definice pojmu rodičovské zodpovědnosti však doznala
v závěru legislativních prací velké novely ZOR jistého zmrzačení. V původním znění novely,
zákona č. 91/1998 Sb., jež byla schválena poslaneckou sněmovnou, se hovořilo o „péči o
osobu dítěte“. Tím tvůrce zákona zdůrazňoval právě rozhodovací a mocenskou složku, tj.
v jiném slova smyslu výchovu v nejširším slova smyslu. Avšak v rámci projednávání této
velké novely ZOR v Senátu bylo, s odůvodněním pro nadbytečnost, vypuštěno „ o osobu“
dítěte. 53
I přesto je nadále tato první komponenta rodičovské zodpovědnosti v textu zákona o
rodině dle Jiřího Haderky nejvíce odbyta. Definiční základ pojmu „péče o nezletilé dítě“ v §
31 odst. 1 písm. a) ZOR, představující demonstrativní výčet zahrnující zejména péči o zdraví
a o tělesný, citový, rozumový a mravní vývoj, je poněkud kusý.54 Podle Davida Raise je
zřejmé, že obsah péče o dítě je daleko širší, než je v zákoně příkladně uvedeno, a že by tak
zákonná úprava jen stěží mohla postihnout celou její šíři v jediném ustanovení.55 Proto je
třeba k pochopení a vyložení tohoto pojmu si vypomoct naší Listinou základních práv a
svobod ve spojení zejména s mezinárodněprávními instrumenty jako Úmluvou o právech
dítěte apod., jejichž je Česká republika signatářem.
Listina základních práv a svobod (ústavní zákon č. 23/1991 Sb., kterým se uvádí Listina
základních práv a svobod jako ústavní zákon Federálního shromáždění České a Slovenské
federativní republiky, převzato do ústavního pořádku ČR usnesením předsednictva České
národní rady č. 2/1993 Sb.) ve svém článku 32 odst. 4 výslovně stanoví, že péče o děti a jejich
výchova je právem rodičů a že děti mají právo na rodičovskou výchovu a péči.
V § 32 ZOR se uvádí, že rozhodující úlohu ve výchově dětí mají rodiče, kteří mají být
osobním životem a chováním příkladem svým dětem.
Při hlubším zkoumání celého textu ZOR zjistíme, že zákon používá vedle sebe jak
pojem „péče“, tak i pojem „výchova“ dítěte, přičemž pojem výchovy není v zákoně nikterak
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definován či demonstrativně naznačen. Nehledě na to, že pojmy v rámci celkového kontextu
právní úpravy jsou používány v různých významech.
Dle Milany Hrušákové výchova v nejširším slova smyslu jako součást rodičovské
zodpovědnosti znamená rozhodování o dítěti v takovém rámci, v jakém dítě není schopno
(nebo nemůže) samo o sobě rozhodovat. Proto je třeba ustanovení § 31 odst. 1 ZOR chápat
jako výchovu v nejširším slova smyslu, jejímž cílem je tělesný, citový, rozumový a mravní
vývoj dítěte. Ačkoli formulace ustanovení § 31 odst. 1 ZOR hovoří o „péči o nezletilé dítě“,
neznamená to výslovně povinnost rodiče pečovat o dítě osobně, nýbrž rodič může výkonem
osobní péče pověřit i třetí osobu.56 Avšak je třeba mít na paměti, že rodičovská zodpovědnost
oproti výchově v nejširším slova smyslu představuje širší pojem obsahující souhrn práv a
povinností v souvislosti s péčí o dítě, jeho zastupováním a správou jeho jmění.
Ovšem jednotlivé činnosti zahrnuté do péče o osobu dítěte jako první komponenty
rodičovské zodpovědnosti (§ 31 odst. 1 písm. a) lze dle Jiřího Haderky do značné míry
ztotožnit s náplní tradičního pojmu „výchova“ dítěte, arci v užším slova smyslu.57 Výchovou
v užším slova smyslu jsou odborníky chápaná ta ustanovení, kde zákon hovoří o „svěření do
výchovy“ (tj. ustanovení § 26 a § 50 ZOR), kterým se fakticky rozumí svěření dítěte do
výkonu osobní péče jednoho z rodičů, a to z důvodu, že rodiče dítěte spolu nežijí. Naopak
tam, kde se hovoří o „péči o dítě“, myslí se tím výchova v nejširším slova smyslu, která náleží
každému nositeli rodičovské zodpovědnosti bez ohledu na to, zdali rodiče spolu žijí, či
nikoliv. 58
Jelikož v právních předpisech českého původu není o výchově nijak blíže pojednáno,
musíme tak nahlédnout do předpisů mezinárodního původu, a to skrze článek 10 Ústavy ČR ,
podle něhož jsou vyhlášené mezinárodní smlouvy, k jejichž ratifikaci dal parlament souhlas a
jimiž je ČR vázána, součástí právního řádu. Takovou je pro náš případ především Úmluva o
právech dítěte (publikována jako sdělení ministerstva zahraničních věcí č. 104/1991 Sb.).
V jejím článku 29, zabývajícím se výchovou dítěte, se uvádí, že výchova dítěte má směřovat
k:
a)

rozvoji osobnosti dítěte, jeho nadání a rozumových i fyzických schopností v co
nejširším objemu,
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b)

výchově zaměřené na posilování úcty k lidským právům a základním
svobodám,

c)

výchově zaměřené na posilování úcty k rodičům dítěte, ke své vlastní kultuře,
jazyku a hodnotám, k národním hodnotám země trvalého pobytu, jakož i země
jeho původu, a k jiným civilizacím,

d)

přípravě dítěte na zodpovědný život ve svobodné společnosti v duchu
porozumění, míru, snášenlivosti, rovnosti pohlaví a přátelství mezi všemi
národy, etnickými, národnostními a náboženskými skupinami a osobami
domorodého původu,

e)

výchově zaměřené na posilování úcty k přírodnímu prostředí.

Povinnost rodičů vychovávat své děti by tak měla směřovat k usměrňování jejich
jednání, k vedení k pozitivnímu chování a postojům a především k motivaci k určitým
pozitivním cílům, aby tak bylo dosaženo morálního a intelektuálního prospěchu dítěte.
Dle mého názoru je však i nadále aktuální výklad pojmu „výchova dítěte“ profesorů
Roučka a Sedláčka v komentáři k AGBG, kde výchovou rozumějí „takové jednání, aby
z dítěte se stal řádný člen lidské společnosti, řádný člen národa. Výchova se děje normálně ve
společné domácnosti a v dorozumění obou manželů (rodičů). Obsah výchovy je dán tím, že
mají býti tělesné i duševní síly dítěte pěstovány, a že se mu má dostati výuky v užitečných
znalostech“.59
Jak je shora naznačeno, důležitou roli ve výchově může hrát i manžel rodiče dítěte,
neboť v ustanovení § 33 ZOR je zakotveno, že na výchově dítěte se podílí i manžel, který
není rodičem dítěte, za předpokladu, že s ním žije ve společné domácnosti. V odborných
kruzích se vytvořily dva odlišné názory ohledně problematiky výkladu tohoto ustanovení,
zdali je rozhodující společná domácnost manžela s dítětem nebo s rodičem dítěte. Většinový
názor, k němuž se taktéž přikláním, je společná domácnost, v níž žije manžel s dítětem, což
vyplývá i z podrobnějšího jazykového rozboru. Společnou domácnost podle § 115 ObčZ tvoří
fyzické osoby, které spolu trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby. U dítěte
z rozvedené rodiny je směrodatné, který z rodičů ho má opatrovnickým soudem svěřeno do
své (osobní) péče a má tak u něho trvalé bydliště. Tudíž účel zákonodárce tak sleduje
skutečnost, kdy dítě je svěřeno do péče jednoho z rodičů, s nímž žije v jedné domácnosti, a
v případě manželství tohoto rodiče s jinou osobou žije dítě zároveň i ve společné domácnosti
59

ROUČEK, František; SEDLÁČEK, Jaromír. Komentář k československému obecnému zákoníku
občanskému a občanské právo platné na Slovensku a v Podkarpatské Rusi. Díl první. Praha: Právnické
knihkupectví a nakladatelství V. Linhart, 1935. s. 729 – 730.
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s tou osobou, která se staví do obdobného postavení jako rodič dítěte, jenž na něho výchovně
působí. Což může teoreticky znamenat, že se na výchově dítěte bude podílet manžel rodiče,
aniž by rodič dítěte žil v takovéto domácnosti.60 Opačný názor, že rozhodující je soužití ve
společné domácnosti s rodičem dítěte,61 prakticky znamená, ze se na výchově podílí i ten
manžel rodiče, který je oprávněn se s dítětem stýkat jen pár dní v měsíci, což logicky
nesleduje účel zákonodárce.
Původní znění ZOR ukládalo nevlastnímu rodiči přímo povinnost pomáhat při výchově
oproti dnešnímu „podílení se“ na výchově. Je tedy otázkou, zdali se jedná o právo či
povinnost. Nahlédnutím do nově formulovaného ustanovení § 18 ZOR

zjistíme, že je

manželům mimo jiné uložena povinnost společně pečovat o děti, přičemž zde není
rozlišováno, zdali se jedná o děti společné či děti jednoho z manželů. Tím lze dle mého
názoru vyvodit, že uvedené ustanovení § 33 ZOR vymezující obsah rodinněprávního vztahu
mezi dítětem a nevlastním rodičem představuje jak právo, a tak i povinnost. Jiný
rodinněprávní vztah mezi dítětem a nevlastním rodičem nevzniká, tzn. nevlastní rodič jej
nemůže zastupovat, spravovat jeho jmění a nemá vůči němu ze zákona vyživovací
povinnost.62
Z hlediska výchovného vedení by tak měli rodiče (včetně nevlastního rodiče podle § 33
ZOR) představovat pro dítě určitou stabilitu, a to i nadále jak z hlediska citového, tak i
materiálního zabezpečení. Následující výklad se bude zabývat jednotlivými právy a
povinnostmi spadajícími do demonstrativního výčtu první komponenty rodičovské
zodpovědnosti zahrnující péči o zdraví a o tělesný, citový, rozumový a mravní vývoj a dalšími
oprávněními vyplývajícími z povinnosti vychovávat dítě.

4.3.1.1.1 Péče o zdraví dítěte
Již zmiňovaná Úmluva o právech dítěte ve svém článku 24 uznává právo dítěte na
nejvýše dosažitelnou úroveň zdravotního stavu, na využívání léčebných a rehabilitačních
zařízení, jakožto i právo o zabezpečení toho, aby žádné dítě nebylo zbaveno svého práva na
přístup k takovým zdravotnickým službám. Aby byla zajištěna nezbytná lékařská pomoc a
zdravotní péče pro všechny děti, jsou tak dle článku 24 odst. 2 a 3 ÚPD smluvní státy povinny
60
61
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PLECITÝ, Vladimír; SALAČ, Josef. Základy rodinného práva. Vyd. 1. Praha: Eurounion, 2001. s. 69.
ISBN 8073170027.
HOLUB, Milan; NOVÁ, Hana; HYKLOVÁ, Jana. Zákon o rodině. Komentář a předpisy související. 7. vyd.
Praha: Linde, 2005, s. 75. ISBN 80-7201-517-6.
Ovšem s ohledem na existenci společného jmění manželů (§ 143 a násl. ObčZ ) a vzájemnou vyživovací
povinnost mezi manželi v rozsahu stejné životní úrovně (§ 91 ZOR) a na právo dítěte podílet se na životní
úrovni svých rodičů (§ 85 odst. 2 ZOR) nevlastní rodič fakticky výživu dítěte zabezpečuje, neboť dítě má
právo na stejnou životní úroveň jako jeho rodič, jenž sdílí stejnou životní úroveň se svým manželem
(nevlastním rodičem).
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činit potřebná opatření.63 I když mají tato ustanovení proklamativní charakter, mají přesto
velký význam pro vnitrozemské právní řády, které s nimi musí být v souladu a zabezpečovat
tak jejich naplňovaní, neboť mezinárodní instituce každoročně kontrolují a vyhodnocují,
v jaké míře je vnitrostátní právní řád smluvního státu v souladu s ustanoveními úmluvy.
V českém právním řádu jsou na základě shora uvedeného zakotvena další práva a
povinnosti v souvislosti s ochranou zdraví nezletilého dítěte zejména v zákoně č. 20/1966 Sb.,
o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, v zákoně č. 258/2000 Sb., o ochraně
veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, v zákoně č. 48/1997 Sb., o veřejném
zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, atd. včetně prováděcích předpisů
týkajících se preventivních prohlídek, očkování, z oblasti ochrany proti přenosným nemocem,
z oblasti prevence požívání návykových látek apod.
Těmito právními předpisy je rodičovská zodpovědnost, resp. její výkon, podstatně
ovlivněna, neboť právní předpisy shora uvedené, jakožto předpisy veřejnoprávní, velmi
zásadním

způsobem

modifikují

jinak

spíše

soukromoprávní

charakter

rodičovské

zodpovědnosti. Práva, která jsou těmito předpisy garantována, a povinnosti, jež jsou v nich
taktéž obsaženy, jsou rodiče povinni realizovat a plnit v zájmu ochrany zdraví svých dětí.
Nerespektováním těchto povinností se rodiče vystavují ze strany státu sankcím.64
Podle rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR mohou rodiče v důsledku nesplnění povinnosti
zajistit péči o zdraví nezletilého dítěte naplňovat zákonný znak „neplnění zákonné povinnosti
zaopatřovat jiného“ ve smyslu § 213 odst. 1 trestního zákona (nyní § 196 odst. 1 trestního
zákoníku) o trestném činu zanedbání povinné výživy, avšak jen tehdy, není-li péče o zdraví
dítěte jeho rodičem zajištěna buď po hmotné stránce poskytováním potřebných finančních
prostředků (např. na nákup léků, na provedení nezbytných lékařských úkonů), anebo
poskytováním takové péče o zdraví dítěte v naturální formě (např. podáváním léků, odvozem
63

64

a) ke snižování kojenecké a dětské úmrtnosti;
b) k zajištění nezbytné lékařské pomoci a zdravotní péče pro všechny děti s důrazem na rozvoj základní
lékařské péče;
c) k potírání nemoci a podvýživy též v rámci základní lékařské péče, mimo jiné také využíváním snadno
dostupné technologie a poskytováním dostatečně výživné stravy a čisté pitné vody, přičemž se bere ohled na
nebezpečí a rizika znečištění životního prostředí;
d) k poskytnutí odpovídající péče matkám před i po porodu;
e) k zabezpečení toho, aby všechny složky společnosti, zejména rodiče a děti, byly informovány o zdraví a
výživě dětí, přednostech kojení, hygieně, sanitárních podmínkách prostředí dětí i o předcházení nešťasatným
případům, a aby měly přístup ke vzdělání a byly podporovány při využívání těchto základních znalostí;
f) k rozvoji osvěty a služeb v oblasti preventivní zdravotní péče, poradenské služby pro rodiče a výchovy
k plánovanému rodičovství.
Státy, které jsou smluvní stranou úmluvy, činí všechna účinná a nutná opatření k odstranění všech tradičních
praktik škodících zdraví dětí.
NOVÁ, Hana. Rodičovská zodpovědnost v českém právu (2.). Právo a rodina. 2008, roč. 10, č. 8, s. 17 –
18.
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k lékařskému vyšetření). Trestní odpovědnost odpadá, jestliže rodič nezletilého dítěte jen
využije svého oprávnění a odmítne za něj udělit souhlas s konkrétním lékařským výkonem
nebo způsobem jeho léčby navrhované lékařem (srov. ustanovení čl. 6 Úmluvy o lidských
právech a biomedicíně, uveřejněné pod č. 96/2001 Sb. m. s., § 23 zákona č. 20/1966 Sb., o
péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů), pak v takovém jednání nelze spatřovat
trestný čin zanedbání povinné výživy podle § 213 odst. 1 trestního zákona (nyní § 196 odst. 1
trestního zákoníku).65

4.3.1.1.2 Péče o tělesný vývoj dítěte
Kromě předpisů shora uvedených v rámci výkladu péče o zdraví dítěte současně náleží
dle názoru Hany Nové do péče o tělesný vývoj i celý komplex vyživovací povinnosti rodičů
vůči dětem. I když v právní teorii není jednoznačný názor ohledně toho, zda oblast výživného
je, či není součástí rodičovské zodpovědnosti, je Hana Nová přesvědčena o tom, že zajištění
dostatečné a správné výživy ve vlastním slova smyslu, tj. krom uspokojení ostatních
hmotných potřeb (šaty, obuv) a kulturních potřeb (prostředky na rozšiřování a prohlubování
vzdělání, na rozvoj zájmů a zálib), které literatura i soudní praxe zahrnují pod pojem
"výživa", je součástí postulátu zabezpečení tělesného vývoje dítěte, a to i přesto, že
vyživovací povinnost v určitých případech přesahuje rodičovskou zodpovědnost, neboť
z hlediska časového vyživovací povinnost trvá, dokud nejsou děti schopny samy se živit (bez
ohledu na to, zdali jsou zletilí) a z hlediska obsahového zůstává vyživovací povinnost k dětem
zachována i v případě zbavení rodičů jejich rodičovské zodpovědnosti.66
Základní podmínky vzniku vyživovací povinnosti rodičů k dětem jsou ustanoveny
v ustanovení § 85 ZOR, podle kterého mají rodiče přispívat na výživu svých dětí podle svých
schopností (subjektivní kategorie), možností (objektivní kategorie) a majetkových poměrů a
dítě má tak právo podílet se na životní úrovni svých rodičů, kde výživné nemusí mít nutně
jen spotřební charakter. Při určení výživného přihlédne soud podle § 96 odst. 1 ZOR
k

odůvodněným

potřebám oprávněného,

jakož

i

k

schopnostem,

možnostem a

majetkovým poměrům povinného.
Vedle právní úpravy výživného v ZOR je zapotřebí v souvislosti s péčí o tělesný vývoj
dítěte zahrnout i veřejnoprávní oblast práva sociálního zastoupenou zejména zákonem č.
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Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 11. 10. 2006, sp. zn. 8 Tdo 1135/2006.
NOVÁ, Hana. Rodičovská zodpovědnost v českém právu (2.). Právo a rodina. 2008, roč. 10, č. 8, s. 18.
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117/1995 Sb. o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 108/2006
Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 110/2006 Sb. o životním
a existenčním minimu, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 111/2006 Sb. o pomoci
v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, předpisy důchodového zabezpečení apod.

4.3.1.1.3 Péče o citový vývoj dítěte
Obecně je známo, že emoce hrají v našem životě důležitou úlohu, z velké části
podmiňují naše chování a určují tak nepřímo celý náš život. Je proto třeba učit děti, že city
jsou zdravá a normální reakce na naše myšlenky o lidech a situacích, v jakých se nacházíme.67
Citový vývoj dítěte se začíná podstatně rozvíjet od okamžiku, kdy se dostane na svět,
tedy ihned po narození. Aby byl takový vývoj zdravý, záleží především na rodičích (včetně
nejbližších příbuzných), jakou láskyplnou péči a rodinnou atmosféru vytvoří svému dítěti.68
Dítě by tak mělo být především vychováno k lásce vůči všem členům rodiny, a to ve
vztahu k oběma rodičům, neboť takové dítě, které je vedeno dobrým příkladem z vlastního
rodinného zázemí, má značné předpoklady vyrůst v citlivého, tolerantního a empatického
člověka. Z těchto důvodů není pochyb, že pro správný citový vývoj dítěte je důležitá
především osobní přítomnost rodičů. Ovšem problém nastává v těch rodinách, kde rodiče a
děti spolu nežijí v jedné domácnosti. Pro zabezpečení citového vývoje dítěte ze strany obou
rodičů je tak řešením v ZOR zejména právní úprava styku dětí s rodiči, případně s dalšími
osobami, k nimž mají citový vztah, tj. možnost úpravy styku též s prarodiči nebo sourozenci.
Styk s dalšími členy širší rodiny či cizími třetími osobami zákonem upraven není, neboť takto
široce formulovaná možnost úpravy styku by příliš zasahovala do rodičovské zodpovědnosti
rodičů a narušovala ji. Otázkou je, zdali zamezení takto široké úpravy styku není v určitých
životních situacích v rozporu s nejlepším zájmem dítěte.69

4.3.1.1.4 Péče o rozumový vývoj dítěte
Po narození se dítě během života psychicky i fyzicky připravuje k osvojování
vědomostí i dovedností, rozvíjí se mu vnímání, představy, obrazotvornost, myšlení, paměť,
pozornost – tzv. poznávací procesy včetně myšlenkových procesů. Od určitého věku dítěte,
kdy je obecně schopno všeobecného vzdělávání (u nás zpravidla od šesti let), jsou tak rodiče
povinni zajistit mu realizaci práva na vzdělání, které je krom LZPS uznáno taktéž ÚPD
67
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Citový vývoj dítěte. [cit. 2012-05-09]. Dostupné z: <http://www.zeny.cz/clanek/sex-a-vztahy/citovy-vyvojditete>.
Citový vývoj dítěte. [cit. 2012-05-09]. Dostupné z: <http://www.cpzp.cz/clanek/1387-0-Citovy-vyvojditete.html>.
NOVÁ, Hana. Rodičovská zodpovědnost v českém právu (2.). Právo a rodina. 2008, roč. 10, č. 8, s. 18 –
19.
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v článku 28 na základě rovných možností.70 Ovšem z hlediska rodičovské zodpovědnosti jsou
dále významné další právní předpisy, jako je zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění
pozdějších předpisů, zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů
aj., v případě, je-li dítěti nařízena ústavní výchova, jsou povinnosti na úseku vzdělání dětí a
rozvoje jejich rozumových schopností upraveny zákonem č. 109/2002 Sb. o výkonu ústavní
výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve
školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Pokud rodiče
poruší svoji povinnost při uplatnění práva dítěte na vzdělání, mohou očekávat ze strany státu
sankce, v nejhorších případech až i trestněprávní sankce.71

4.3.1.1.5 Péče o mravní vývoj dítěte
Výchova k morálce a mravním hodnotám je často přehlížena, ačkoliv je svým
významem jednou z nejdůležitějších oblastí vytváření a formování osobnosti dítěte.
Mravní vývoj dítěte probíhá dle odborníků v několika stadiích paralelně s narůstajícím
věkem a s rozumovým a intelektuálním vývojem. V počátečních stádiích dítě vnímá vnější
vedení, předkládané normy a pravidla, odměnu a trest a autoritu dospělého jako zcela
legitimní. Důležitou roli zde hrají především rodiče, kteří jsou dítěti osobním příkladem a
vymezují mu hranice hodnotového systému a vzorce společenského chování. Postupem času
začíná dítě vnímat mravní normy a vedení dospělých (především rodičů či učitelů ve škole)
skrze vlastní vnitřní systém mravních norem a hodnot. Při posuzování mravních dilemat, tj.
dobra a zla, správného a špatného, začíná starší dítě zvažovat jejich priority a význam a
samostatně se rozhodovat nebo přijímat odpovědnost za svá rozhodnutí a činy (za účasti
svědomí jako vnitřního regulátora jednání a chování). Aby mohlo dítě dospět k morální
autonomii, musí být výchovné vedení spíše nepřímé, umožňovat vlastní rozhodování a volbu,
ale vybízet k převzetí odpovědnosti. Takové dítě bude uvědoměle mravně jednat na základě
svého vnitřního přesvědčení a v souladu se společensky přijatými mravními normami. 72
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Státy, které jsou smluvní stranou úmluv:
a) zavádějí pro všechny děti bezplatné a povinné základní vzdělání;
b) podněcují rozvoj různých forem středního vzdělání zahrnujícího všeobecné a odborné vzdělání, činí je
přijatelné a dostupné pro každé dítě a přijímají jiná odpovídající opatření, jako je zavádění bezplatného
vzdělání a, v případě potřeby, poskytování finanční podpory;
c) zpřístuňují všem dětem informace a poradenskou službu v oblasti vzdělávání a odborné přípravy
k povolání;
d) přijímají opatření k podpoře pravidelné školní docházky a ke snížení počtu těch, kteří školu nedokončí.
NOVÁ, Hana. Rodičovská zodpovědnost v českém právu (3.). Právo a rodina. 2008, roč. 10, č. 9, s. 21 –
22.
VACEK, Pavel. Morální vývoj v psychologických a pedagogických souvislostech. Vyd. 3. Hradec Králové:
Gaudeamus, 2010, 121 s. ISBN 978-80-7435-051-1.
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Značný vliv na mravní vývoj dítěte má bezpochyby do jisté míry náboženská výchova a
její hodnoty.
Jelikož právo je minimem morálky, je těžké vytvořit povinnostem v tomto směru právní
rámec tak určitý a konkrétní, aby byl sankcionovatelný. Většina právních předpisů má jen
jakýsi proklamativní charakter, jehož nerespektování ale může mít i konkrétní právní
následky. Např. ustanovení § 35 ZOR stanoví povinnost dětí ctít a respektovat své rodiče.
Pokud tak bezdůvodně nekonají, může to mít negativní dopad na jejich právo na výživu,
neboť v ustanovení § 96 odst. 2 ZOR se uvádí, že výživné nelze přiznat, jestliže by to bylo
v rozporu s dobrými mravy.73

4.3.1.1.6 Další oprávnění vyplývající z povinnosti vychovávat dítě
Jelikož rodič má právo a zároveň i povinnost vychovávat dítě, resp. podle § 31 ZOR o
ně pečovat, jsou z této skutečnosti dle Milany Hrušákové odvozovány některá oprávnění,
která je možno vyčíst přímo ze zákona o rodině, případně z jiných právních předpisů, zejména
z Listiny základních práv a svobod, nebo k nim dospět skrze interpretaci práva. Jedná se o
následující oprávnění:74
a)

Právo mít dítě u sebe, bez něhož by rodiče neměli možnost realizovat výchovu
dítěte. Zároveň umožňuje rodičům bránit se vůči zásahům do tohoto práva, tj.
právo požadovat dítě zpět od toho, kdo jej neoprávněně zadržuje, přivést
zatoulané dítě zpět do své domácnosti apod.

b)

Právo řídit jednání dítěte a vykonávat nad ním dohled odpovídající stupni jeho
vývoje zakotvené v ustanovení § 31 odst. 2 ZOR (blížeji rozvinuto
v následující příslušné podkapitole).

c)

Právo určit místo pobytu dítěte, jež úzce souvisí s předchozím oprávněním.

d)

Právo určit povolání dítěte ve shodě s jeho zájmy, kterého se úzce dotýká i
úprava obsažená v zákoníku práce, s ohledem na oprávnění dítěte se k takovéto
věci svobodně vyjadřovat a být náležitě informován.

e)

Aby rodič mohl realizovat výchovu dítěte a mohl rozhodovat o jeho
záležitostech, musí mít rovněž právo stýkat se s dítětem, jestliže s ním nežije
ve společné domácnosti, a to z důvodů, kdy po rozvodu bylo dítě svěřeno do
výchovy jednoho z rodičů, dítě je umístěno v pěstounské péči nebo svěřeno do
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výchovy třetí osoby podle § 45 ZOR, případně poměry dítěte byly upraveny
podle § 50 odst. 1 ZOR (k tomu blížeji v následující příslušné podkapitole).

4.3.1.2 Zastupování nezletilého dítěte
Druhou komponentou rodičovské zodpovědnosti je úloha rodičů zastupovat své děti
v jejich právních vztazích.
Jak již bylo shora uvedeno, občanský zákoník přiznává nezletilým pouze částečnou
způsobilost k právním úkonům. Přesněji řečeno slovy ustanovením § 9 ObčZ nezletilí mají
způsobilost jen k takovým právním úkonům, které jsou svou povahou přiměřené rozumové a
volní vyspělosti odpovídající jejich věku. Vzniká nám tak otázka, podle jakého hlediska se
posuzuje rozpoznávací a určovací způsobilost nezletilého, zdali subjektivně in concreto (ve
vztahu k určitému jednotlivci), anebo podle objektivního hlediska (se zřetelem k tomu, co
podle obecných zkušeností odpovídá obvyklé rozpoznávací a určovací schopnosti nezletilých
určitého věku). Občanský zákoník v § 9 zastává objektivizované kritérium, tzn. rozhodující je
hledisko mechanické (věk) se zřetelem k rozumové a volní vyspělosti, které tomuto věku
obvykle odpovídá, nikoli hledisko věcné (stupeň individuálního vývoje), jaké volí např. § 31
odst. 1 ZOR. Ovšem z hlediska bezpečnosti právního styku nemůže adresát projevu vůle
nezletilého zpravidla soudit na jeho psychickou vyspělost jinak než z odhadu jeho věku i
způsobilosti podle vzhledu a chování nezletilého v konkrétní situaci, aniž je s to zkoumat jeho
skutečnou vyspělost. Při pohledu na nutnost chránit dobrou víru druhé strany se v podobě
skutkové domněnky nabízí řešení, že nezletilý je zpravidla způsobilý projevovat právně
relevantní vůli v rozsahu odpovídajícím obvyklé vyspělosti jiných nezletilých stejného věku,
což však nevylučuje možnost jiného závěru s ohledem na konkrétní okolnosti jednotlivého
případu. To však nic nemění na tom, že nezletilý, byť i ve věku blízkém zletilosti, plnou
způsobilost k právním úkonům nemá.75
Občanský zákoník v § 27 odst. 1, ve spojení s obecným ustanovením o zákonném
zastoupením v § 26 ObčZ, odkazuje na zákon o rodině, kde se určuje, kdo je zákonným
zástupcem nezletilých dětí. Tím jsou dle § 31 odst. 1 ZOR ve spojení s § 36 ZOR rodiče, kteří
zastupují dítě při právních úkonech, ke kterým není plně způsobilé. Jinými slovy, v těch
75
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právních úkonech, k nimž má nezletilý způsobilost, jedná sám svým jménem, ale pokud
takovou způsobilost nemá, potom musí jeho jménem jednat jeho zákonný zástupce, jinak je
takový právní úkon dle § 38 odst. 1 ObčZ absolutně neplatný a ani dodatečný souhlas
zákonného zástupce nemůže tuto neplatnost zhojit (zákonný zástupce může nanejvýš platně
učinit právní úkon nový, s účinky ex nunc, třeba i se stejným obsahem), neboť naše dosavadní
právní úprava nezná právní úkony nezletilého činěné se souhlasem zákonného zástupce.76 77
Zákon nikterak neuvádí způsob zastupování dítěte rodiči, a tudíž je obecně přijímán
názor, že dítě může být zastoupeno kterýmkoli z rodičů bez ohledu na to, zda se jedná o
běžnou záležitost, či nikoli. Pouze v podstatných záležitostech nebo tam, kde je zastoupení
oběma rodiči výslovně vyžadováno právním předpisem, je v případě nesouhlasu jednoho
z rodičů možnost postupu podle § 49 ZOR, tj. nahrazení souhlasu jednoho z rodičů
rozhodnutím soudu.78
Zákonní zástupci nezletilého, tedy zpravidla rodiče, tak mohou na základě již shora
uvedeného činit za své nezletilé dítě takřka všechny právní úkony, kromě dvou následujících
výjimek, a to:
a)

jedná-li zákonný zástupce v podstatné záležitosti týkající se nakládání
s majetkem nezletilého, vyžaduje se k platnosti právního úkonu podle
ustanovení § 28 ObčZ souhlas opatrovnického soudu;

b)

podle § 22 odst. 2 ObčZ nemůže zástupce zastupovat jiného, pokud sám není
způsobilý k právnímu úkonu, o který jde, a ani v tom případě, pokud jeho
zájmy jsou v rozporu se zájmy zastoupeného, což je doplněno ustanovením §
37 odst. 1 ZOR, kdy žádný z rodičů nemůže zastoupit své dítě, jde-li o právní
úkony ve věcech, při nichž by mohlo dojít ke střetu zájmů mezi rodiči a
dítětem nebo ke střetu zájmů dětí týchž rodičů - stačí tedy pravděpodobnost
kolize zájmů, která ani nemusí nastat.79

Rodiče tak mohou být v možnosti zastupovat své děti omezeny jak z důvodů
subjektivních (např. hrozící střet zájmů v dědickém řízení, při dispozici s nemovitostmi,
akciemi, obchodním podílem apod. včetně jejich správy, ale také i pro nedostatek znalostí a
76
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zkušeností na straně zastupujícího) tak i z důvodů objektivních (např. nepřítomnost rodiče).80
V případech střetu zájmů nevzniká nezletilému dítěti způsobilost jednat v takovýchto
právních úkonech, i když je starší 15 let, ale musí být soudem (opatrovnickým soudem)
ustanoven opatrovník k zastupování nezletilého pro určitý konkrétní úkon nebo v určitém
řízení (§ 83 ZOR).
Právní řád však v některých ojedinělých situacích přiznává nezletilému k určitým
právním úkonům samostatnou způsobilost k pravním úkonům, a to především:
-

v zákoně o rodině, kdy nezletilá osoba starší 16 a mladší 18 let je oprávněna
uzavřít s povolením soudu manželství (§ 8 ObčZ , § 13 ZOR ), a je tak procesně
způsobilá podat příslušný návrh k soudu a v řízení samostatně jednat (§ 194
OSŘ ); příznání částečné rodičovské zodpovědnosti dle § 34 odst. 1 ZOR,
včetně procesní způsobilosti (viz shora uvedená příslušná podkapitola); udělení
souhlasu k osvojení nezletilého rodiče (§ 67 odst. 2 ZOR); prohlášení
nezletilého rodiče o otcovství před soudem (§ 52 odst. 2 ZOR),

-

ze zákona č. 66/1986 Sb., o umělém přerušení těhotenství, vzniká možnost
těhotné ženě starší 16 let samostatně požádat o umělé přerušení těhotenství,

-

občanský zákoník přiznává nezletilému staršímu 15 let

způsobilost pořídit

závěť (§ 476 odst. 2 ObčZ),
-

dle zákoníku práce vzniká pracovně právní způsobilost dnem, kdy fyzická osoba
dosáhne 15 let věku, avšak zaměstnavatel s ní nesmí sjednat jako den nástupu do
práce den, který by předcházel dni, kdy tato fyzická osoba ukončí povinnou
školní docházku (§ 6 zákoníku práce),

-

podle § 3 zákona č. 308/1991 Sb., o svobodě náboženské víry a postavení církví
a náboženských společností, ve znění pozdějších předpisů, dovršením patnácti
let věku nezletilého končí právo jeho zákonných zástupců rozhodovat o
náboženské výchově nezletilého.

Povinnost rodičů zastupovat své dítě zaniká zpravidla dnem jeho osmnáctých narozenin,
kdy mu vzniká plná způsobilost k právním úkonům, tedy stává se zletilým (§ 8 odst. 1 ObčZ).
Výjimečně se může stát zletilým dříve pouze za sitauace, když nezletilý starší 16 let uzavře
manželství na základě povolení soudu (§ 8 odst. 2 ObčZ). Tímto způsobem nabytou zletilost
osoba mladší 18 let neztrácí ani v případě zániku manželství a ani prohlášením manželství za
neplatné. Takto zletilá osoba se považuje za zletilou i v dalších oblastech právního řádu.
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Obecně řečeno, tam kde právní norma hovoří o osobě zletilé, posuzuje se zletilost podle § 8
ObčZ. Problém však nastává v těch právních předpisech, kde se výslovně uvádí věková
hranice 18 let (příp. vyšší), tam zletilost nabytá sňatkem nebude mít vliv.
4.3.1.3 Správa jmění nezletilého dítěte
Třetí a zároveň poslední komponentou rodičovské zodpovědnosti je správa jmění
nezletilého dítěte.
Ačkoliv jsou nezletilé děti nezpůsobilé, resp. částečně způsobilé k právním úkonům,
mohou i přes to nabývat, a často také nabývají, majetek (i většího rozsahu) z nejrůznějších
právních titulů – přechodem restitučních nároků, děděním, z autorských a příbuzných práv,
ze sportovní činnosti nebo mohou získávat příjmy z kapitálového majetku apod. Podle
důvodové zprávy návrhu novely ZOR ministerstva spravedlnosti z konce roku 1997 vyplývá,
že změny v ekonomickém sytému společnosti vyvolávají nezbytnost specificky upravit správu
jmění dítěte, přičemž ustanovení § 28 ObčZ o souhlasu soudu k důležitým úkonům rodičů již
v tomto směru neskýtá plnou záruku udržení majetkových podstat do zletilosti dítěte.81
Zákon o rodině před svou velkou novelou hovořil pouze o povinnosti rodičů spravovat
záležitosti dítěte. O problematice majetku dítěte však nebyla v zákoně žádná zmínka. Jedinou
výjimkou bylo stále platné ustanovení § 28 ObčZ, jenž stanoví, že pokud zákonní zástupci
jsou povinni též spravovat majetek těch, které zastupují, a nejde-li o běžnou záležitost, je
k nakládání s majetkem třeba schválení soudu. V posuzování, zdali se jedná o běžnou
záležitost, záleží na konkrétní situaci. Schválení soudu je třeba vždy v případech převodu a
jiných druhů nakládání s nemovitostmi, v případě uzavírání dědické dohody či odmítání
dědictví a při všech právních úkonech týkajících se věcí vyšší hodnoty včetně nabývání
takového majetku.82 Jestliže je takový právní úkon, který učiní zákonný zástupce či kolizní
opatrovník, v zájmu dítěte, soud takový právní úkon dle ustanovení § 179 OSŘ schválí. Jinak
by totiž byl předmětný právní úkon neplatný. Je ovšem nutno brát zřetel na to, že soud svým
rozsudkem nemůže nahradit chybějící smluvní projev zákonného zástupce či kolizního
opatrovníka.83
Takový závažný nedostatek, který přetrvával v zákoně o rodině v jeho původním znění,
byl napraven až (již zmiňovanou) velkou novelou zákona o rodině, která podstatně zvýšila
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ochranu dětí i v této oblasti, a to mimo jiné tím, že v novém ustanovení § 37a ZOR nyní
výslovně upravuje povinnost rodičů spravovat jmění svých dětí, přičemž zákonodárce
vycházel (někdy téměř doslovně) z úpravy obsažené v § 58 až 60 zákona o právu rodinném.
Je však nutno spatřovat zásadní rozdíl v tom, že zatímco zákon o právu rodinném hovořil
výslovně o správě majetku dětí, současná úprava je širší, neboť správa jmění obecně zahrnuje
nejenom správu majetku, ale i závazků a pohledávek spojených s majetkem dítěte.84
Zákon tak v tomto směru jde v duchu zásady zachování majetkových hodnot a
vyloučení rizik při správě jmění, které by mohly vést ke ztrátě majetku,85 a to jak vytvořením
nového ustanovení § 37b ZOR ohledně tzv. majetkového opatrovníka (o něm pojednáme
dále), tak i ustanovením § 37a odst. 1 ZOR, kde jsou rodiče povinni spravovat jmění dítěte
s péčí řádného hospodáře. Bližšího vysvětlení pojmu „péče řádného hospodáře“ v zákoně
bohužel nenajdeme. Podle Milany Hrušákové by mělo jít o „takové hospodaření s majetkem
dítěte, aby byl majetek dítěte zachován do jeho zletilosti, pokud možno, v neztenčené míře“.86
Povinnost rodičů spravovat jmění dítěte se (s odkazem na předcházející podkapitolu
týkající se zastupování nezletilého dítěte) týká pouze toho majetku a těch závazků, s nimiž
dítě nemůže disponovat samostatnou způsobilostí k právním úkonům ve smyslu § 9 ObčZ;
nabytím zletilosti dítěte však tato povinnost rodičů končí.
Nabytím zletilosti dítěte jsou rodiče povinni dle § 37a odst. 3 ZOR odevzdat jmění,
které mu spravovali, neboť okamžikem dosažení zletilosti je dítě zákonem považováno nejen
za schopné, ale i oprávněné spravovat si své jmění samo. O samotné formě „odevzdávání
jmění“ zákon mlčí. Každopádně bude záviset na konkrétním rozsahu jmění, na hloubce
vzájemných rodinných vztahů a na informovanosti dítěte o jeho jmění během správy ze strany
jeho rodičů; nehledě na tradice a zvyky rodiny.87
Pokud dítě do jednoho roku od ukončení správy požádá rodiče o vyúčtování ze správy
jeho jmění, jsou mu rodiče podle ustanovení § 37a odst. 3 věty druhé ZOR povinni v jeho
požadavku vyhovět. ZOR však nevyžaduje po rodičích povinnost vést účetnictví, ledaže tak
stanoví jiný zákon, a zároveň nepředepisuje žádnou formu onoho vyúčtování. V případě, že
rodiče podávali jménem dítěte přiznání k dani z příjmů a byli zároveň povinni vést účetnictví
dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, jsou tak rodiče
84
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povinni, na základě uplatněné žádosti dítěte o vyúčtování ze správy jmění, předložit toto
účetnictví. Ve většině případů však půjde o běžnou správu jmění bez vedení účetnictví,
v takovém případě by vystačilo dítěti předložit stručný přehled příjmů a výdajů dítěte.88
Předložení vyúčtování dle § 37a odst. 3 věta druhá ZOR je podle mého názoru v praxi
velmi málo užívané ustanovení, o čemž svědčí i poznatek z více než třicetišestiletéleté praxe
předsedkyně senátu Obvodního soudu pro Prahu 8 JUDr. Hany Nové, 89 že se využije pouze
v ojedinělých případech, např. když vztahy mezi rodiči a dětmi jsou hluboce rozvráceny a
během správy rodičů nepanuje vzájemná informovanost a komunikace s dětmi.
Lhůta na požádání o vyúčtování ze správy jmění dítěte je jednoletá a počíná od
skončení správy, pak toto právo zaniká. V případě zániku správy zletilostí dítěte je k podání
žádosti způsobilé samo dítě, ale pokud by správa zanikla jinak než nabytím zletilosti dítěte
(např. jedním z případů uvedených v § 44 ZOR), je oprávněn podat žádost opatrovník,
případně poručník. I přesto, že nebylo požádáno o vyúčtování,

zůstávají dítěti podle

ustanovení § 37a odst. 3 věty třetí ZOR zachovány jeho nároky vůči rodičům, a to z titulu
bezdůvodného obohacení (§ 451 a násl. ObčZ) nebo odpovědnosti za škodu (§ 420 a násl.
ObčZ). Je žádoucí připomenout ustanovení § 114 ObčZ, podle něhož se tyto nároky nemohou
po dobu nezletilosti dítěte promlčet, neboť po dobu nezletilosti dítěte promlčecí doba ani
nepočíná, ani neběží. 90
Při správě jmění dítěte zahrnující majetek větší hodnoty se může vytvářet i značný
výnos (příjmy z pronájmu nemovitostí, dividendy, úroky apod.). Pro spravující rodiče to je
však otázka a dilema, zdali mohou výnos z tohoto majetku, případně samotnou podstatu
majetku, spotřebovat na výživu dítěte, aniž by dítě živili ze svých prostředků, a zdali je
možno užít tento majetek i pro potřeby rodiny.
Jak již bylo shora naznačeno, účelem správy není rozmnožení majetku dětí za každou
cenu, byť v řádně fungující rodině vždy rodiče měli a mají snahu zabezpečit dítěti
odpovídající start do samostatného života, ale především zachování již získaných hodnot do
zletilosti dítěte. Pokud však během správy vznikají značné výnosy (zpravidla různá forma
pravidelných příjmů), lze použít těchto výnosů z majetku dítěte podle ustanovení § 37a odst. 2
věty prvé ZOR nejprve pro jeho vlastní výživu a teprve potom přiměřeně i pro potřebu rodiny.
Nakládáním s těmito příjmy záleží na rodičích, neboť v jakém rozsahu využijí tyto příjmy na
88

89
90

HRUŠÁKOVÁ, Milana; JEHLIČKA, Oldřich; KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka et al. Zákon o rodině, zákon o
registrovaném partnerství: komentář. 4. vyd. Praha: Nakladatelství C.H. Beck. 2009. s. 145 – 146. ISBN
978-80-7400-061-4.
NOVÁ, Hana. Rodičovská zodpovědnost v českém právu (4.). Právo a rodina. 2008, roč. 10, č. 10, s. 19.
HRUŠÁKOVÁ, Milana. Správa jmění dítěte. Rodinné právo, 1999, roč. 1, č. 5, s. 12.

41

pokrytí nákladů na výživu dítěte, tak v takovém rozsahu zaniká jejich vyživovací povinnost
k dítěti. Jestliže jsou příjmy z majetku dítěte natolik vysoké, že až přesahují míru
odůvodněných potřeb pro jeho výživu, jsou rodiče oprávněni použít tyto příjmy pro úhradu
potřeb rodiny. V takovém případě, lze oprávněně uvažovat o tom, že vyživovací povinnost
rodičů již zanikla z důvodu nabytí schopnosti dítěte se samo živit podle ustanovení § 85 odst.
1 ZOR.91
S přihlédnutím na ustanovení § 85 odst. 2 ZOR přispívají rodiče na výživu svých dětí
každý podle svých schopností, možností a majetkových poměrů, přičemž má dítě právo se
podílet na životní úrovni svých rodičů, a to jak v pozitivním, tak i v negativním smyslu. Tedy
je-li životní úroveň rodiče nadstandardní, má dítě právo se na této úrovni podílet, i když má
stálý příjem ze svého majetku, a aniž by zároveň zanikla vyživovací povinnost rodiče. Pokud
je však životní úroveň povinného rodiče průměrná (či nižší), nelze stanovit výživné, jež by
tuto jeho úroveň výrazně přesahovalo, i když jsou potřeby dítěte zvýšeny. Podstatný význam
má především zásada dobrých mravů zakotvená v ustanovení § 96 odst. 2 ZOR. S její pomocí
je nutno vážit relaci úměrnosti životní úrovně dítěte a životní úrovně rodičů takovým
způsobem, že dítě by ve své životní úrovni nemělo být zvýhodňováno na úkor svých rodičů.92
Pokud jde o otázku použití výnosů z majetku nezletilého dítěte i pro potřeby rodiny, pak
musíme rozlišovat použití pro potřeby rodiny podle ustanovení § 37a odst. 2 ZOR a podle
ustanovení § 31 odst. 4 ZOR.
Podle ustanovení § 31 odst. 4 ZOR je dítě, které žije ve společné domácnosti s rodiči,
povinno podle svých schopností jim nejen pomáhat, ale i dokonce povinno přispívat na
úhradu společných potřeb rodiny, pokud má vlastní příjem, popřípadě majetek, kterého lze
použít pro společné potřeby rodiny. Nejedná se o vyživovací povinnost dítěte vůči rodičům
(k tomu viz § 87 ZOR), ale jedná se o tzv. koadjutorium, tj. přiměřený příspěvek na úhradu
společných, již existujících potřeb rodiny. Dítě by tak mělo být rodiči vychováváno ke
správnému hospodaření a zacházení s finančními prostředky.93
Použitelnost majetku nezletilého či jeho výnosů pro potřeby rodiny podle ustanovení §
37a odst. 2 ZOR lze použít přiměřeně až tehdy, když je plně zajištěna jeho vlastní výživa.
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Jedná se o jiné potřeby rodiny, než o kterých bylo pojednáváno výše. Především se jedná o
potřeby zvyšující životní úroveň rodiny, jako rodinná dovolená, rekonstrukce bydlení apod.
Důležitou podmínkou pro užití takovýchto výnosů je přiměřenost, a to jak ve vztahu
k výnosům, tak i k celkové ekonomické úrovni rodiny. Samostatná majetková podstata dle
věty druhé § 37a odst. 2 ZOR může být dotčena jen v případě, že by vznikl nezaviněně ze
strany osob výživou povinných hrubý nepoměr mezi poměry nezletilého dítěte a osob výživou
povinných, např. výdělkové poměry ze strany rodičů jsou nezaviněně omezeny (invalidita,
nezaměstnanost), pak je v takové situaci možno uvažovat o prodeji určitého majetku patřícího
dítěti.94
Majetkové zájmy dítěte však nejsou chráněny pouze prostřednictvím jeho rodičů, ale
v odůvodněných případech, kdy by majetkové zájmy dítěte mohly být ohroženy, ustanoví
soud pro zvýšenou ochranu jeho jmění opatrovníka podle ustanovení § 37b ZOR. Takovými
odůvodněnými případy jsou tyto: buď z hlediska subjektivního rodiče nenakládají s majetkem
dítěte řádně, nestarají se o něj, či dokonce jej spotřebovávají pro svou vlastní potřebu, nebo
z objektivních důvodů nejsou schopni zabezpečit správu jmění dítěte s ohledem na rozsah
tohoto jmění či vysokými nároky na zabezpečení kvalifikované správy tohoto jmění.
Opatrovníkem může být ustanovena fyzická osoba, která má způsobilost k právním úkonům
v plném rozsahu, svým způsobem života zaručuje řádný výkon této funkce v zájmu dítěte a
s ustanovením opatrovníkem souhlasí (§37b odst. 1 ZOR). Ve většině případů je tak správou
pověřen jiný příbuzný dítěte, ale pokud správa vyžaduje odborné znalosti, může tak soud
ustanovit opatrovníkem i konkrétní osobu mající odpovídající odborné znalosti (advokát,
daňový poradce, patentový zástupce apod.), nebo i osobu právnickou (např. veřejnou
obchodní společnost advokátů nebo daňových poradců). Pokud tak žádnou osobu neustanoví,
ustanoví podle § 37b odst. 2 ZOR zpravidla orgán sociálně-právní ochrany dětí. Soud zároveň
vymezí rozsah jmění, které bude opatrovník s péčí řádného hospodáře spravovat, a určí,
jakým způsobem má být, popřípadě nesmí být s jednotlivými částmi jmění nakládáno.
V porovnání se správou rodičů podléhá dle § 37b odst. 5 ZOR opatrovník dohledu soudu a
s ohledem na konkrétní případ může dokonce podmínit platnost právního úkonu opatrovníka
svým souhlasem včetně povinnosti pravidelně informovat soud o správě jmění. Po skončení
své funkce je opatrovník ze zákona sám povinen nejpozději do dvou měsíců předložit soudu
závěrečný účet ze správy jmění dítěte (§ 37b odst. 6 ZOR). Na rozdíl od rodičů má dle § 37b
odst. 7 ZOR opatrovník právo nejen na úhradu nutných výdajů spojených se správou jmění,
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ale i na přiměřenou odměnu z výnosu majetku dítěte, jejíž výši stanoví soud. Jelikož soud
může vymezit opatrovníkovi rozsah jmění, které bude spravovat, není tím nijak dotčena
povinnost rodiče spravovat ostatní jmění dítěte.95

4.4 Výkon rodičovské zodpovědnosti
Ať už zní obsah pojmu rodičovské zodpovědnosti v § 31 odst. 1 ZOR jakkoliv, je nutné
následující ustanovení zákona o rodině (tj. §§ 31 – 37b ZOR, kde je institut rodičovské
zodpovědnosti upraven) ve vazbě na článek 10 Ústavy České republiky nejen interpretovat,
ale i aplikovat ve světle zejména lidskoprávních úmluv; obzvlášte Úmluvy o právech dítěte
spravované OSN a Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod přijaté Radou
Evropy, jejíž interpretace (zejména k článku 8 chránící soukromý a rodinný život)
prostřednictvím judikatury Evropského soudu pro lidská práva vytváří nový prostor pro
lidskoprávní pojímaní rodinného práva včetně institutu rodičovské zodpovědnosti.96
S ohledem na již shora uvedené je logické, že k výkonu veškerých práv a povinností
vycházejících z rodičovské zodpovědnosti jsou oprávněni pouze rodiče jakožto nositelé
rodičovské zodpovědnosti, pokud nebyl naplněn zákonný důvod vylučující jednoho (nebo
oba) rodiče jako nositele rodičovské zodpovědnosti. Což neplatí o opaku, tedy jestliže rodič
nevykonává jen některá svá práva či povinnosti, tak i přesto zůstává nadále nositelem
rodičovské zodpovědnosti.97
Při realizaci rodičovské zodpovědnosti dochází ke vzniku složitého celku navzájem
propojených vztahů, které můžeme zformovat do tří rovin, jejichž průsečíkem jsou rodiče.
V prvé rovině se jedná o nejzákladnější vztah každého z rodičů k dítěti. Jelikož má každé dítě
zpravidla dva rodiče vykonávající svoji rodičovskou zodpovědnost, vzniká tak problematika
vzájemného vztahu mezi rodiči, která je většinou umocňována v případě, že rodiče spolu
nežijí, a která tak spadá do druhé roviny vztahů. Třetí rovinu vztahů pak představují vztahy
mezi rodiči a třetími osobami, zejména pokud jim bylo dítě svěřeno do péče nebo do výchovy.
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4.4.1 Výkon rodičovské zodpovědnosti ve vztahu mezi rodiči a dětmi
Jak bylo již výše několikráte zmíněno, každý rodič (krom uvedených zákonných
výjimek) je nositelem rodičovské zodpovědnosti, ale teprve samotnou aplikací a uvedením
jednotlivých rodičovských práv a povinností v reálném životě se z hlediska společenského
stává rodič opravdovým starajícím se rodičem na pravém místě. Rozhodnutí je pouze na
rodiči, v jaké široké míře bude realizovat svoji rodičovskou zodpovědnost vůči dítěti, ovšem
měl by mít na paměti, že jeho libovůle není neomezená a že jsou společností stanoveny určité
meze, jejichž překročení netoleruje a trestá podle míry jejich nerespektování, a to až dokonce
podle trestněprávních norem jako ultima ratio.
Při výkonu práv a povinností vyplývajících z rodičovské zodpovědnosti jsou rodiče
podle § 31 odst. 2 ZOR povinni důsledně chránit zájmy dítěte, řídit jeho jednání a vykonávat
nad ním dohled odpovídající stupni jeho vývoje, přičemž mají právo užít přiměřených
výchovných prostředků tak, aby nebyla dotčena důstojnost dítěte a jakkoli ohroženo jeho
zdraví, jeho tělesný, citový, rozumový a mravní vývoj.
Předním hlediskem při výkonu rodičovské zodpovědnosti je bezpochyby zájem dítěte,
jenž je deklarován v článku 3 Úmluvy o právech dítěte. Zájem dítěte ovšem hodnotí dospělí,
je to výsledek jejich představ o tom, co je pro dítě vhodné, a co nikoli. Jejich představa se tak
od představy dítěte může značně lišit. Může se také lišit představa rodičů a představa státního
orgánu, co je v zájmu dítěte.98
K interpretaci „zájmu dítěte“ je však nutné v tom kterém konkrétním případě vzít
v úvahu i další články Úmluvy, a to zejména články 5, 7, 8, 9, podle nichž je kladen důraz na
práva rodičů, stejně jako na to, že každé nezletilé dítě má právo na zachování rodinných
svazků, právo na péči vlastních rodičů, kteří mají rozhodující úlohu ve výchově dětí, a že dítě
může být odděleno od rodiny pouze v nezbytných a odůvodněných případech.
Ústavní soud v jednom ze svých nálezů dospěl k tomuto závěru: „Zájem dítěte jako
přední hledisko při jakékoli činnosti týkající se dětí vyjádřený v článku 3 Úmluvy reflektuje
skutečnost, že jakkoli lze považovat za přirozené a žádoucí, aby dítě bylo vychováváno svými
rodiči, nelze odhlédnout od toho, že i dítě je bytostí jedinečnou, nadanou nezadatelnými,
nezcizitelnými, nepromlčitelnými a nezrušitelnými základními právy a svobodami, tedy
bytostí, které by se mělo dostat při jejím vývinu toho nejlepšího, totiž toho, aby tyto atributy
nezůstaly prázdnými slovy.“99
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Důležitost Úmluvy především spočívá v tom, že ukládá všem, kteří se na rozhodování o
dítěti jakkoliv podílejí, všem, kteří spoluvytvářejí nebo dotvářejí, ovlivňují a formují osud
dítěte, aby povinnost zajistit dítěti „nejlepší zájem“, tedy zajištění takového stavu, takové
životní situace, která dítěti přinese co nejméně negativních a co nejvíce pozitivních důsledků,
akceptovali jako nejvyšší morální i právní povinnost.100
Rodiče ovšem mají právo a povinnost řídit jednání svých dětí a usměrňovat při jejich
výchově výkon jejich práv zaručených Úmluvou (např. právo na ochranu soukromí,
korespondence, právo na svobodu myšlení, projevu a náboženství) způsobem, který odpovídá
rozvíjejícím se schopnostem dítěte. Rodiče tak jsou povinni vykonávat nad dítětem dohled,
resp. náležitý dohled podle § 422 odst. 2 ObčZ, jinak odpovídají sami, nebo společně
s dítětem za škodu, kterou dítě způsobí.101 Pokud nastane situace, kdy nezletilý bude
odpovídat za škodu výlučně sám, je otázkou, kdo a jakým způsobem bude hradit
poškozenému škodu. V případě, že nezletilý vlastní nějaký majetek, pak bude povinností
rodičů uhradit škodu z tohoto majetku. Není-li tomu tak, bude zřejmě v rozhodnutí o
povinnosti nahradit škodu konstatováno, že škůdce škodu nahradí až poté, co nějakého
vlastního majetku nabude (např. v rámci pracovního poměru).102
Míra výkonu rodičovského dohledu nad dítětem je závislá na stupni vývoje dítěte, tedy
nejenom pouze na jeho věku, ale i na jeho temperamentu (např. jiný dohled vykonávají rodiče
nad hyperaktivním dítětem předškolního věku a jiný bude „dohled“ nad studentem střední
školy).103 V případě výkladu pojmu „náležitý dohled“ k problematice odpovědnosti za škodu
dle § 422 ObčZ (tj. odpovědnost za škodu způsobenou těmi, kteří nemohou posoudit následky
svého jednání), který je možný vztahovat k míře výkonu rodičovského dohledu, z judikatury
Nejvyššího soudu zjistíme, že jím nelze rozumět takový dohled, který by byl za normálních
okolností osobami dohledem povinnými vykonáván stále, nepřetržitě a bezprostředně („na
každém kroku“), jelikož v takovém případě by byla zákonem předpokládaná možnost
zproštění odpovědnosti těchto osob prakticky vyloučena. Ze zákonného požadavku, aby
dohled byl náležitý, vyplývá, že všechna opatření, která je třeba pro splnění tohoto požadavku
vykonat, je nutno rozumně a diferencovaně vykládat se zřetelem k individuálním okolnostem
a povaze případu a zejména také k osobním vlastnostem chráněnce. Míra těchto opatření bude
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NOVÁ, Hana. Úmluva o právech dítěte a problémy její aplikace v ČR. Právo a rodina. 2001, roč. 3, č. 9, s.
13.
MACHÁČKOVÁ, Lenka. Odpovědnost za škody způsobené dětmi. Právo a rodina. 2000, roč. 2, č. 10, s. 7.
Blížeji k odpovědnosti rodičů za škodu způsobenou dětmi viz JEŘÁBKOVÁ, Lenka. Odpovědnost rodičů
za škodu způsobenou jejich nezletilými dětmi. Rodinné právo, 1999, roč. 1, č. 2, s. 6 – 8.
HRUŠÁKOVÁ, Milana. Rodičovská zodpovědnost. Rodinné právo, 1999, roč. 1, č. 2, s. 1 – 2.
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proto záviset na věku nezletilého, dále na jeho celkovém chování a povahových
vlastnostech.104
Oprávnění a povinnost rodičů usměrňovat jednání svých dětí implikuje díky velké
novele ZOR nově zákonem stanovenou možnost užít přiměřených výchovných prostředků
tak, aby nebylo ohroženo zdraví dítěte, jeho tělesný, citový a mravní vývoj, jakož i jeho
důstojnost. Novela vychází z toho, že právům a povinnostem rodičů ve vztahu k jejich dítěti
odpovídá povinnost tohoto dítěte být poslušné, respektovat své rodiče a mít je v úctě, jak je
zakotveno v § 35 ZOR, jenž má své hluboké historické kořeny ve společenské morálce (srov.
čtvrté přikázání křesťanského desatera).105 Vymezit zákonem obecně a v plném rozsahu
povinnosti dětí jako osob s omezenou či nulovou způsobilostí k právním úkonům je nereálné i
s ohledem na věkový rozsah 18 let eventuálních nositelů takových povinností.
Použití přiměřených výchovných prostředků k dosažení povinností dětí je omezeno tím,
že se rodiče nesmí dotknout důstojnosti dítěte a jakkoliv ohrozit jeho zdraví, jeho tělesný,
citový, rozumový a mravní vývoj. Zdrojem takovéto ochrany dítěte je Úmluva se svými
články 16 a 19106 ve spojení s ustanoveními čl. 7 a čl. 10 odst. 1 LZPS a s ustanoveními § 11 a
12 ObčZ (resp. §§ 11 – 15 ObčZ) upravujícími všeobecná osobnostní práva náležející každé
fyzické osobě, tedy i dítěti, tzn. práva své osobnosti, zejména života a zdraví, občanské cti a
lidské důstojnosti, jakož i soukromí, svého jména a projevů osobní povahy.107 Míra použití
přiměřených výchovných prostředků je taktéž závislá na věku dítěte a do jisté míry i na
tradicích a úrovni konkrétní rodiny a společnosti.
Obecně však za výchovné prostředky lze považovat zejména odměnu, pochvalu, trest,
správný vzor, pravidla (řád) a pozitivní vedení a uplatňování autority. Především trest
104
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R 4/1970
HRUŠÁKOVÁ, Milana; JEHLIČKA, Oldřich; KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka et al. Zákon o rodině, zákon o
registrovaném partnerství: komentář. 4. vyd. Praha: Nakladatelství C.H. Beck. 2009. s. 136. ISBN 978-807400-061-4.
článek 16:
1) Žádné dítě nesmí být vystaveno svévolnému zasahování do svého soukromého života, rodiny, domova
nebo korespondence ani nezákonným útokům na svou čest a pověst.
2) Dítě má právo na zákonnou ochranu proti takovým zásahům nebo útokům.
článek 19:
1) Státy, ktré jsou smluvní stranou úmluvy, činí všechna potřebná zákonodárná, správní, sociální a
výchovná opatření k ochraně dětí před jakýmkoli tělesným či duševním násilím, urážením nebo
zneužíváním, včetně sexuálního zneužívání, zanedbáváním nebo nedbalým zacházením, trýzněním
nebo vykořisťováním během doby, kdy jsou v péči jednoho nebo obou rodičů, zákonných zástupců
nebo jakýchkoli jiných osob starajících se o dítě.
2) Tato ochranná opatření zahrnují podle potřeby účinné postupy k vytvoření sociálních programů
zaměřených na poskytnutí nezbytné podpory dítěti a těm, jimž je svěřeno, jakož i jiné formy prevence.
Pro účely zjištění, oznámení, postoupení, vyšetřování, léčení a následné sledování výše uvedených
případů špatného zacházení s dětmi zahrnují rovněž podle potřeby postupy pro zásahy soudních orgánů.
ŠVAŇHAL, Roman. Poznámky k ochraně osobnosti nezletilých osob. Právní praxe, 2000, roč. 48, č. 10, s.
635-644.
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společně s odměňováním jsou nejstaršími a nejčastěji používanými výchovnými prostředky.
V případě trestu se jedná o takové působení (ze strany rodičů na dítě) spojené s určitým
chováním, které vyjadřuje negativní společenské hodnocení tohoto chování nebo jednání; a
zároveň přináší vychovávanému omezení některých jeho potřeb, nelibost, popřípadě frustraci.
Cílem trestání je tak modifikace chování dítěte směrem od nežádoucího k žádoucímu, a to ve
shodě s logikou, že chování, za které je dítě trestáno, se postupně zeslabuje, až jednou úplně
vymizí (může samozřejmě zmizet po jediném trestu).108
Naším právním řádem není rodičům zakázáno užít i přiměřených tělesných trestů, jež
nepřesahují meze „symbolických“ mírných potrestání, s ohledem na zdraví a tělesný a
duševní vývoj dítěte. V minulosti bylo toto oprávnění rodičů nazýváno jako „právo kárné“ a
znamenalo, že fyzické tresty byly legálním prostředkem výchovy. V některých státech Evropy
je však použití tělesných trestů vůči dětem, a to i ze strany rodičů, striktně zakázáno, a to
zejména ve Švédsku, Norsku, Finsku, Dánsku, Rakousku, Lotyšsku a Kypru.109
Trestů je vesměs užíváno především ve dvou formách, tj. fyzické a psychické; přičemž
obě formy trestů přitom mohou být v extrémních případech prostředky týrání dítěte, jež
mohou naplňovat znaky trestného činu.
Součástí výchovného působení rodičů na dítě je též podle § 31 odst. 4 věty první ZOR
povinnost nezletilého dítěte pomáhat rodičům za podmínky, že s nimi žije ve společné
domácnosti. Jelikož zákon nijak podrobně o pomoci rodičům nehovoří, je možné si ji nejen
vykládat tradičně jako pomoc dítěte v domácnosti, s domácími prácemi, ale i šířeji jako
pomoc rodičům např. při jejich podnikání, v zemědělství¨apod. Rozsah pomoci však bude
zejména závislý na věku dítěte a jeho schopnostech, při pomoci v podnikání rodičů též na
ročním období (např. prázdniny) apod. Ovšem vyžadování pomoci zásadně přesahující rámec
schopností dítěte, ohrožující jeho zdraví a jeho všestranný vývoj by bylo možné posuzovat
v krajním případě i jako zneužívání rodičovské zodpovědnosti.110
Dítě však není pouze objektem výchovného působení rodičů v rámci výkonu jejich
rodičovské zodpovědnosti, ale také subjektem, jehož názor musí být za určitých okolností
zjištěn. Proto je ochrana dítěte a jeho rovného postavení zajištěna podle § 31 odst. 3 ZOR tak,
že dítě, které je schopno s ohledem na stupeň svého vývoje vytvořit si vlastní názor a posoudit
dosah opatření jeho se týkajících, má právo obdržet potřebné informace a svobodně se
108
109
110

ČÁP, Jan; MAREŠ, Jiří. Psychologie pro učitele. Vyd. 1. Praha: Portál, 2001. 655 s. ISBN 80-7178-463-x.
Radvanová, Zuklínová, Kurz občanského práva, Instituty rodinného práva, C. H. Beck 1999
HRUŠÁKOVÁ, Milana; JEHLIČKA, Oldřich; KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka et al. Zákon o rodině, zákon o
registrovaném partnerství: komentář. 4. vyd. Praha: Nakladatelství C.H. Beck. 2009. s. 125. ISBN 978-807400-061-4
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vyjadřovat ke všem rozhodnutím rodičů týkajících se podstatných záležitostí jeho osoby a být
slyšeno v každém řízení, v němž se o takových záležitostech rozhoduje. 111
Naším zákonodárcem tak byl reflektován a do našeho právního řádu přenesen čl. 12
Úmluvy,112 čímž byl vytvořen jeden ze základních předpokladů ve vztazích mezi rodiči a
dětmi a jeden ze základních pilířů rozhodování o dětech ze strany soudních nebo správních,
popř. nestátních institucí, což vyvolalo řadu zákonných dopadů.113
Zákon o rodině tak ve svém ustanovení § 31 odst. 3 zakotvuje dvě rozdílné záležitosti, a
to jednak právo dítěte vyjádřit se vůči jeho rodičům a jednak právo dítěte být slyšeno ve
vztahu ke státním orgánům. Aby se vůbec dítě mohlo ke své věci „svobodně“ vyjádřit, platí
shodně pro obě záležitosti právo dítěte na informace, tj. musí se mu dostat všech relevantních
informací v takové formě a způsobem odpovídajícím jeho věku a rozumové vyspělosti.
Pokud jde o práva dítěte vůči jeho rodičům, vychází koncepce rodičovské
zodpovědnosti z demokratizace výchovy dítěte, která posiluje postavení dítěte a klade důraz
na jeho informovanost a právo svobodně se vůči rodičům vyjadřovat ke všem jejich
rozhodnutím týkajícím se jeho osoby.114
V případě slyšení dítěte ve vztahu ke státním orgánům ve věci, která se ho týká, musí
být dítěti vytvořen prostor pro jeho vyjádření. 115 Podmínkou realizace práva dítěte být slyšeno
je především to, že se dítěti dostane dostatek informací, na základě kterých si může názor
vytvořit, což výslovně garantuje ve svém článku 3 Evropská úmluva o výkonu práv dětí
(publikována pod 54/2001 Sb. m. s.).116
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MACHÁČKOVÁ, Lenka. Princip rovnosti a ochrana dítěte ve vztazích mezi rodiči a dětmi. Právní fórum.
2005, roč. 2, č. 3, s. 119.
článek 12: Státy, které jsou smluvní stranou úmluvy, zabezpečují dítěti, které je schopno formulovat své
vlastní názory, právo tyto názory svobodně vyjadřovat ve všech záležitostech, které se jej dotýkají, přičemž
se názorům dítěte musí věnovat patřičná pozornost odpovídající jeho věku a úrovni.
Za tímto účelem se dítěti zejména poskytuje možnost, aby bylo vyslyšeno v každém soudním nebo správním
řízení, které se jej dotýká, a to buď přímo, nebo prostřednictvím zástupce, anebo příslušného orgánu,
přičemž způsob řízení musí být v souladu s procedurálními pravidly vnitrostátního zákonodárství.
NOVÁ, Hana. Rodičovská zodpovědnost v českém právu (4.). Právo a rodina. 2008, roč. 10, č. 10, s. 17.
HRUŠÁKOVÁ, Milana; JEHLIČKA, Oldřich; KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka et al. Zákon o rodině, zákon o
registrovaném partnerství: komentář. 4. vyd. Praha: Nakladatelství C.H. Beck. 2009. s. 123. ISBN 978-807400-061-4
K tomu blíže: BAKALÁŘ, Eduard; NOVÁK, Daniel. Vyslechnutí dítěte před soudem. Právo a rodina.
2003, roč. 5, č. 3, s. 3 – 8.; BĚLOHLÁVEK, A. Postavení dítěte v civilním řízení. Právo a rodina. 2005, roč.
7, č. 11, s. 17 a násl .
článek 3
Dítě, které má podle vnitrostátních předpisů dostatečnou schopnost chápat situaci, bude mít v soudním
řízení, které se jej týká, zaručena následující práva nebo bude mít možnost se následujících práv domáhat:
a) dostávat příslušné informace,
b) být konzultováno a moci vyjádřit svůj názor,
c) být informováno o možných důsledcích vyhovění jeho názoru a možných důsledcích jakéhokoliv
rozhodnutí.
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Procesní postup při zjišťování názoru dítěte v řízeních, jehož účastníkem je nezletilé
dítě schopné formulovat své názory, je upraveno v § 100 odst. 4 OSŘ, kdy názory dítěte soud
zjistí jeho výslechem (ve výjimečných případech též prostřednictvím jeho zástupce,
znaleckého posudku nebo příslušného orgánu sociálně-právní ochrany dětí), a to i za
nepřítomnosti dalších osob, lze-li očekávat, že by jejich přítomnost mohla ovlivnit dítě tak, že
by nevyjádřilo svůj skutečný názor. Ovšem na základě článku 10 Ústavy ČR jsou shora
uvedenou Úmluvou o výkonu práv dětí podrobněji rozvedena procesní práva dítěte a zároveň
ukládána soudu řada povinností. Jde zejména o to, že dítě musí být taktéž informováno o
možných důsledcích vyhovění jeho názoru a možných následcích jakéhokoliv rozhodnutí,
včetně možnosti konzultace.117 Podle Veroniky Kristkové se však v praxi dostává dítěti
odpovídajících informací ze strany státních orgánů jen zřídka, v lepším případě se soudci
nebo pracovníci orgánu sociálně-právní ochrany dětí spokojí s pouhým zjištěním názoru
dítěte.118
Je otázkou, do jaké míry je to, co dítě chce či řekne, závazné pro rodiče a zejména pro
státní orgány. Jelikož dítě není citově, rozumově a ani morálně zralé, nemůže si mnohdy
uvědomit nevhodnost, či dokonce riskantnost svých požadavků. Krom toho je dítě
bezpochybně nejen existenčně závislé na svých rodičích a lehce tak může být z jejich strany
korumpováno, citově vydíráno nebo programováno.119 Pokud jde o rodiče, není o tom
v zákoně žádné ustanovení. Vychází se z předpokladu, že rodiče, jakožto nejbližší příbuzní
dítěte trávící s ním od jeho narození nejvíce času, mají znát své dítě nejlépe a dokázat tak
případ od případu rozeznat jeho reakce a jednání během výchovného procesu. Pokud jde o
státní orgány, resp. soud, jsou povinny dle OSŘ přihlédnout k názoru dítěte s ohledem na
jeho věk a rozumovou vyspělost, dále dle Úmluvy o právech dítěte musí věnovat patřičnou
pozornost věku a úrovni dítěte a dle Úmluvy o výkonu práv dětí jsou povinny vzít názor dítěte
náležitě v úvahu. Relevanci názoru tak posuzuje soud v každém případě individuálně,
nicméně rozhodnutí musí být v souladu s nejlepšími zájmy dítěte, které nemusí vždy
korespondovat s představou či názorem dítěte.120
Existují i další právní předpisy, které rovněž zakotvují právo dítěte vyjádřit podle stupně
svého vývoje svůj názor, tj. zejména zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve
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KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka. Lidskoprávní dimenze českého rodinného práva. 1. vyd. Brno: Masarykova
univerzita, 2009. s. 71 – 76. ISBN: 9788021050532.
Blížeji KRISTKOVÁ, Veronika. Práva dítěte a procesní praxe českých soudů. Právní fórum – Via iuris.
2005, roč. 2, č. IV/2005, s. 73 – 79.
BAKALÁŘ, Eduard; NOVÁK, Daniel. Vyslechnutí dítěte před soudem. Právo a rodina. 2003, roč. 5, č. 3,
s. 4 – 5.
KRISTKOVÁ, Veronika. Práva dítěte a procesní praxe českých soudů. Právní fórum – Via iuris. 2005, roč.
2, č. IV/2005, s. 77 – 78.
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znění pozdějších předpisů, jenž v ustanovení § 8 stanoví právo dítěte požádat o pomoc orgány
sociálně-právní ochrany, státní orgány, školy, školská a zdravotnická zařízení atd., a to i bez
vědomí rodičů nebo jiných osob odpovědných za výchovu dítěte; dále např. zákon č.
109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o
preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, a zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o
soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Výkon rodičovské zodpovědnosti rodičů je svým způsobem determinován právy a
nejlepším zájmem nezletilého dítěte. Z historického vývoje je patrné, že z původní neomezené
absolutní otcovské moci nad dítětem se postupem času stává oblast výkonu rodičovských
práv, která je vymezena mantinely představující práva a zájmy dítěte, které mají tendenci se
stále rozrůstat na úkor práv rodičovských, a dospět tak ke zrovnoprávnění vztahu mezi rodiči
a dětmi. Ovšem vztahy mezi rodiči a dětmi, oproti jiným vztahům soukromého práva, jsou
vztahy zvláštní a v každé společnosti specifické, které mají však jedno společné, a to závislost
dítěte na rodičích danou jeho biologickými a mentálními zvláštnostmi. Proto k problematice
„zrovnoprávnění vztahu mezi rodiči a dětmi“ musíme přistupovat opatrně, neboť dle mého
názoru nelze ve všech případech použít automaticky princip rovnosti, tak jako obecně
v soukromé právu; v takovém případě by rodičovská zodpovědnost (hlavně v otázce výchovy
dítěte) ztratila úplně smysl. Jedno je však jisté. Dítě již nelze považovat za objekt jakési
„rodičovské moci“, ale s jeho rostoucími právy za subjekt, který se se zvyšujícím věkem
dítěte vyvíjí a stále více zrovnopravňuje vůči rodičům a stává se tak více samostatným.

4.4.2 Výkon rodičovské zodpovědnosti ve vzájemném vztahu mezi rodiči
Obvykle jsou práva a povinnosti vyplývající z rodičovské zodpovědnosti vykonávána
oběma rodiči zároveň, a to přinejmenším v době, kdy žijí s nezletilým dítětem ve společné
domácnosti. Komplikace v otázce jejich vzájemného výkonu rodičovské zodpovědnosti
nastávají teprve, až když se rodiče nejsou schopni na něčem dohodnout či v nejhorším případě
dojde k zániku jejich soužití.
Právě v případě rozvodu rodičů, ale i v případě jejich faktického rozchodu (separace) je
obecně nutné určit, jakým způsobem budou rodiče vychovávat a případně taktéž rozhodnout o
„osudu“ rodičovské zodpovědnosti druhého rodiče, jemuž nebylo nezletilé dítě svěřeno do
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výchovy. Přičemž takovouto výchovou myslíme osobní, fyzickou péči o dítě, kterou
poskytuje rodič nebo rodiče; tedy výchovu v „užším smyslu“. Takovouto výchovu nemůžeme
zaměňovat s institutem rodičovské zodpovědnosti, jenž je pojmem širším a jenž tak
představuje celou řadu práv a povinností náležejících rodičům v souvislosti s péčí o dítě, jeho
zastupování a správu jeho majetku. Ačkoliv je zjevné, že výchova v „užším smyslu“ je
v ideální situaci přirozenou součástí rodičovské zodpovědnosti, mějme i přes to na paměti, že
se nejedná o totéž.121
Jak vyplývá z mezinárodních lidskoprávních úmluv chránících rodinu a rodinný život,
je státní intervence nepřijatelná v případech, pokud rodiče výkonem své rodičovské
zodpovědnosti zajišťují nejlepší zájem a blaho dítěte. Nicméně, pokud se rodiče nejsou
schopni dohodnout na výkonu rodičovské zodpovědnosti, rodiče se rozcházejí, resp.
rozvádějí, a dítěti tak hrozí, že o něm bude rozhodováno bez ohledu na jeho potřeby a zájmy,
je žádoucí skrze státní orgány zasáhnout do rodinného života a upravit rodinné poměry tak,
aby byl zajištěn nejlepší zájem dítěte122 a pokud možno, aby byl zachován rodinný život s co
nejméně negativními následky.
4.4.2.1 Výkon rodičovské zodpovědnosti ve vzájemném vztahu mezi rodiči, kteří spolu
žijí
V normálně fungujícím vztahu mezi rodiči, kteří žijí spolu s dítětem v poklidném
harmonickém rodinném prostředí ve společné domácnosti, je otázka řešení problematiky
vzájemného výkonu rodičovské zodpovědnosti každého rodiče vlastně nadbytečná, neboť
takoví rodiče při vzájemném konfliktu v rámci výkonu rodičovské zodpovědnosti nalézají
smírné řešení cestou nejjednodušší dohody, eventuálně k žádnému konfliktu ani nedojde.
Ovšem v realitě takový vztah mezi spolužijícími rodiči všude nenajdeme. Nejen, že se někteří
rodiče nejsou schopni vzájemně a flexibilně dohodnout o výkonu rodičovské zodpovědnosti
nad nezletilým dítětem v každodenních maličkostech, ba dokonce mohou nastat takové
situace, v nichž je již zapotřebí státního zásahu.
Takovou neshodu rodičů předpokládá zákonodárce v ustanovení § 49 ZOR, a to pouze v
případech, kdy se rodiče nedohodnou o podstatných věcech při výkonu své rodičovské
zodpovědnosti; přičemž řešení takovéto rodičovské neshody je ponecháno na rozhodnutí
soudu.
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KORNEL, Martin. Kritéria pro rozhodování o výchově nezletilého dítěte. Právní fórum. 2009, roč. 6, č. 7, s.
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Bohužel definici pojmu „podstatných věcí“ zákon o rodině neobsahuje, a proto je soud
povinen posoudit dle okolností konkrétního případu každý návrh, jenž se týká záležitostí, o
nichž se rodiče nemohu dohodnout. V odborných kruzích se tradičně za příklady „podstatných
věcí“ uvádí otázka volby školy, vzdělání a povolání dítěte, změna jména a příjmení, určení
bydliště dítěte, jakož i neshoda rodičů při správě jmění dítěte apod.123 V takových věcech
rozhoduje soud ve věci samé podle ustanovení § 176 OSŘ rozsudkem, přičemž, jak již bylo
shora několikrát uvedeno, rozhodujícím kriteriem je zájem dítěte; nehledě na to, že
s přibývajícím věkem dítěte je třeba brát v úvahu i právo dítěte o sobě rozhodovat v závislosti
na věku (především v otázce volby povolání).
Podstatnou věcí tak může být i otázka zastupování dítěte, a to jestliže jeden z rodičů
nesouhlasí s jednáním druhého rodiče za dítě. V takovém případě musí soud posuzující zájem
dítěte

rozhodnout, zda nesouhlas druhého rodiče je důvodný, nebo bezdůvodný. Již

v minulosti se Nejvyšší soud k otázce zastoupení nezletilého dítěte rodiči vyjádřil takto:
„V případech, kdy jeden z rodičů zastupuje dítě v běžných věcech, není nutné vyjádření
druhého rodiče. Jde-li však o podstatnou věc, je třeba se dotázat druhého rodiče, zda
s projevem zastupujícího rodiče souhlasí. Pokud by druhý rodič vyslovil nesouhlas, byly by
dány podmínky pro postup podle § 49 ZOR.“124
Pro případ, že se neshoda rodičů týká takového právního jednání, jež podle ustanovení §
179 OSŘ vyžaduje v každém případě schválení ze strany soudu, rozhodne soud, zda a jakým
způsobem má být právní úkon proveden jedním z rodičů, přičemž takové rozhodnutí je pak i
schválením úkonu z hlediska § 179 OSŘ.125
Ovšem pokud během posuzování návrhu soudem vyplyne, že se nejedená o neshodu
v podstatné věci, dá soud účastníkům potřebné poučení. Trvají-li účastníci stále na neshodě,
nezbývá soudu nic jiného než návrh zamítnout, neboť rozhodnutí ve věcech týkajících se
neshody rodičů při běžných záležitostech nemá oporu v citovaném ustanovení § 49 ZOR.
Souhrnně řečeno, rodiče vykonávají svá práva a povinnosti vyplývající z jejich
rodičovské zodpovědnosti dvojím způsobem, a to na základě toho, zda jde o podstatné, či
běžné záležitosti. Při výkonu práv a povinností v podstatných záležitostech je rodičům
uložena povinnost se v zájmu dítěte dohodnout, jinak je zde možnost při neshodě rodičů
123
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registrovaném partnerství: komentář. 4. vyd. Praha: Nakladatelství C.H. Beck. 2009, s. 232. ISBN 978-807400-061-4; HOLUB, Milan; NOVÁ, Hana; HYKLOVÁ, Jana. Zákon o rodině. Komentář a předpisy
související. 7. vyd. Praha: Linde, 2005, s. 132. ISBN 80-7201-517-6
R 17/68
HOLUB, Milan; NOVÁ, Hana; HYKLOVÁ, Jana. Zákon o rodině. Komentář a předpisy související. 7. vyd.
Praha: Linde, 2005, s. 132. ISBN 80-7201-517-6

53

nahradit jejich dohodu soudním rozhodnutím (a to i podle ustanovení § 81 odst. 1 OSŘ bez
návrhu); kdežto v běžných záležitostech vykonává každý rodič svá práva a povinnosti
samostatně. Pokud vzniknou v běžných záležitostech neshody, není soud k jejich řešení
příslušný. Rodičům však nic nebrání, aby se obrátili na příslušný orgán sociálně-právní
ochrany dětí, který v rámci své preventivní a poradenské činnosti je nejen povinen působit na
rodiče, aby plnili své povinnosti vyplývající z rodičovské zodpovědnosti, ale i povinen
s rodiči jednat, poskytovat nebo zprostředkovávat jim poradenství a pomáhat jim při řešení
výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě;126 eventuálně se mohou obratit
na jakoukoliv rodinnou poradnu.
Dle mého názoru se však ustanovení § 49 ZOR uplatňuje mezi spolužijícími rodiči jen
velmi zřídka, ba vůbec, neboť málokterý partnerský vztah může fungovat, když se jeho
účastnící navzájem „přou před soudem“. A jelikož tomu znění § 49 ZOR nebrání, je toto
ustanovení především uplatňováno při řešení výkonu rodičovské zodpovědnosti ve
vzájemném vztahu mezi rodiči, kteří spolu nežijí (což je tématem následující kapitoly).
4.4.2.2 Výkon rodičovské zodpovědnosti ve vzájemném vztahu mezi rodiči, kteří spolu
nežijí
Jelikož, jak již bylo uvedeno výše, státní orgány mají, kromě negativních povinností,
také pozitivní povinnost chránit rodinný život, je-li ohrožen nebo přímo narušen rozchodem
(resp. rozvodem) rodičů.
Ustanovení § 50 odst. 1 ZOR umožňuje soudu i bez návrhu rozhodnout o úpravě
rodičovské zodpovědnosti rodičů nezletilého dítěte, pokud se nedohodnou o úpravě výchovy a
výživy dítěte, komu bude dítě svěřeno do výchovy a jak má každý z rodičů přispívat na jeho
výživu. Na úpravu rodičovské zodpovědnosti mezi rodiči, kteří spolu nežijí, je též možno
uplatnit ustanovení § 49 ZOR, k jehož výkladu odkazuji na předcházející kapitolu.
Aby soud mohl rozhodovat podle ustanovení § 50 ZOR, musí být kumulativně splněny
tyto dvě skutečnosti: 1) rodiče spolu nežijí a 2) nemohou se na výchově a výživě dohodnout.
Interpretace „nemožnosti rodičů se dohodnout na výchově a výživě“ v praxi problém nedělá,
ovšem výklad skutečnosti, že „rodiče spolu nežijí“ je komplikovanější, neboť jestliže rodiče
spolu pouze nebydlí, nemusí to pokaždé znamenat, že spolu nežijí; a naopak, pokud spolu
bydlí, nemusí spolu žít.
Soud se tak zabývá zjišťováním, zda mají rodiče společné finance, společný bankovní
účet, resp. dispoziční právo ke společným účtům, kdo z nich zajišťuje vaření, úklid, péči o
126
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společný byt, jak který z rodičů pečuje o školní záležitosti dítěte, kdo s ním navštěvuje lékaře,
kdo zajišťuje mimoškolní aktivity apod. Především tak zkoumá vzájemné vztahy rodičů a do
jaké míry spolu pečují o společnou domácnost a o výchovu a výživu nezletilého dítěte. Proto i
dle judikatury127 oddělené bydlení jednoho z rodičů nezletilého dítěte v místě, které umožňuje
jeho vhodnější pracovní uplatnění, není důvodem rozhodování soudu podle ustanovení § 50
odst. 1 ZOR. Což obdobně platí i pro případ ústavního léčení jednoho z rodičů, resp.
i v případě výkonu trestu odnětí svobody na jednom z rodičů, jestliže rodiče nezletilého dítěte
i nadále udržují soulad ve vzájemných vztazích, počítají s trváním životního společenství, či
dokonce v dočasně omezené míře pečují o společnou domácnost a o dítě, a to především
prostřednictvím jak písemného styku, tak i osobního styku v rámci povolených návštěv.128
Jak je patrné ze znění shora citovaného ustanovení § 50 odst. 1 ZOR, není podstatné,
zda v okamžiku rozhodování soudu jsou rodiče dítěte manžely, neboť ustanovení § 50 odst. 2
ZOR odkazuje na § 26 až 28 ZOR, které tu platí obdobně. Což znamená, že při rozhodování,
komu bude dítě svěřeno do výchovy, vychází soud ze stejných kritérií, jako když rozhoduje
o úpravě poměrů k nezletilému dítěti v souvislosti s rozvodem.129
Odlišná je však situace, pokud jsou rodiče dítěte manželé a má-li soud rozhodnout
o jejich rozvodu, neboť manželství dle ustanovení § 25 ZOR nelze rozvést, dokud nenabude
právní moci rozhodnutí o úpravě poměrů nezletilých dětí pro dobu po rozvodu, které vydá
soud podle ustanovení § 176 OSŘ, tj. vlastnímu řízení o rozvod musí předcházet řízení soudu
péče o nezletilé zejména ve věci výchovy a výživy nezletilých dětí, fakultativně i o styku.130
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Pokud se rodiče, kteří spolu nežijí, dohodnou o poměrech dítěte, a to např.
i konkludentně, a je-li tato neformální dohoda oběma rodiči respektována a plněna v zájmu
dítěte, lze dovodit, že nejsou dány důvody pro zahájení řízení ex offo v této věci (viz § 50
odst. 1 ZOR). Ovšem problematická zůstává otázka její platnosti. Odkazem § 50 odst. 2
na ustanovení § 26 až 28 ZOR zjistíme, že k platnosti dohody rodičů na výchově (resp.
o úpravě výkonu rodičovské zodpovědnosti) je podle ustanovení § 26 odst. 3 ZOR zapotřebí
schválení soudu. Kdežto dohoda ohledně výživného s ohledem na ustanovení § 86 odst. 1
ZOR, které přímo odkazuje na ustanovení § 50 ZOR, nevyžaduje ke své platnosti schválení
soudem. Takovéto dohody nemají povahu soudního smíru ve smyslu ustanovení § 99 OSŘ;131
pokud soud ve formě rozsudku takovou dohodu schválí, je možné proti němu podat odvolání.
Jen pravomocné soudní rozhodnutí je způsobilým titulem pro výkon rozhodnutí ve věci péče
o nezletilé (§ 273 OSŘ).132
Jelikož rozhodování soudu podle § 50 ZOR se může týkat i případů, kdy rodiče ještě
jsou manželé, ale nežijí spolu, může řízení podle § 50 ZOR předcházet i předrozvodovému
řízení o úpravě poměrů k nezletilému dítěti pro dobu po rozvodu, přičemž účinnost tohoto
rozhodnutí končí právní mocí rozsudku o rozvodu; což je praktické zejména s ohledem na
zajištění výživného pro dítě do doby právní moci rozsudku o rozvodu.133
Podle zákona o rodině náleží rodičovská zodpovědnost oběma rodičům a oba rodiče tak
zároveň disponují stejnými právy a povinnostmi při péči, zastupování a správě jmění svých
dětí, jež ze své strany realizují vůči dítěti na jeho výchovu a všestranný vývoj. Je samozřejmě
obtížné tato práva a povinnosti naplňovat v případě, když dochází v soužití rodičů
k problémům nezřídka končícím rozchodem nebo rozvodem manželství rodičů nezletilého
dítěte a rozdělením společné domácnosti. Je to ještě složitější, když je druhý rodič vzdálen od
dítěte na opačném konci naší republiky, nebo dokonce i mimo její území. 134
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V těchto situacích se právní úpravou předpokládá odpovídající rozhodnutí o úpravě práv
a povinností rodičů vůči dětem pro dobu po rozvodu (rozchodu; srov. ustanovení § 26 odst. 1
ZOR a § 50 odst. 1 ZOR). Bohužel dikce ustanovení § 26 ZOR (zabývající se kritérii pro
svěření dítěte do výchovy) je zcela matoucí, neboť trpí velmi nejednotnou terminologií. Dle
Jiřího Haderky je třeba vycházet z respektování dikce v ustanovení § 24a odst. 1 písm. b ZOR
a v § 25 ZOR, že jde o „úpravu poměrů nezletilých dětí“, kdy soud ve věci péče o nezletilé
obligatorně rozhodne ve dvou otázkách, a to s kým bude dítě žít ve společné domácnosti,
včetně toho, kdo bude rozhodovat o každodenních, běžných věcech dítěte, a jak má každý
z rodičů přispívat na jeho výživu, tj. (jak již bylo shora uvedeno) soud v takovém řízení
rozhoduje o výchově v „užším smyslu“, o osobní péči o dítě a o výživě.135
Jak v případě rozvodu rodičů, tak i obdobně v případě rozchodu rodičů při určování,
komu má být dítě svěřeno do výchovy, soud zkoumá, u kterého z rodičů jsou lepší podmínky
pro řádnou výchovu dítěte, a to nikoliv jen z hlediska hmotného zaopatření dítěte, nýbrž soud
musí věnovat pozornost tomu, který rodič je lépe schopen vychovat dítě. Nehledě na to, že při
interpretaci a aplikaci zákona (§ 26 ZOR) v této složité otázce musí soud vycházet především
z ústavněprávního rámce zakotveného zejména Úmluvou o právech dítěte, dle které má dítě
právo na péči obou rodičů (čl. 7) a rodiče právo na to, aby od nich dítě nebylo proti jejich vůli
zásadně odděleno (čl. 9), a z Listiny základních práv a svobod chránící rodinu, rodičovství a
práva obou rodičů; nepochybně vše v souladu se zájmem dítěte.136
Otázku porozvodové (postseparační) výchovy nezletilého dítěte je možné řešit dvěma
způsoby. Buď se rodiče dohodnou a soud následně takovouto dohodu dle ustanovení § 26
odst. 3 ZOR (§ 50 odst. 1 ZOR) schválí, nebo vydá autoritativní rozhodnutí podle ustanovení
§ 26 odst. 1 ZOR (§ 50 ZOR) o svěření dítěte do individuální výchovy (resp. osobní péče
jednoho z rodičů), nebo rozhodne ve spojení s ustanovením § 26 odst. 2 ZOR o společné,
popř. střídavé výchově obou rodičů. Naším právním řádem však není vytvořena žádná
předloha či vzor pro soudní rozhodování o výchově, resp. pro rodinný život vůbec, a proto je
nutno, aby soud ke každému případu přistupoval individuálně a se zřetelem na evropskou
Úmluvu o ochraně lidských práv a svobod garantující dle článku 8 právo na rodinný život
každému, tedy jak oběma rodičům s mnohdy rozdílnými představami, tak i dítěti.137
135
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Blíže: HADERKA, Jiří. F. Rozvod a rozvodové řízení od účinnosti zákona č. 91/1998 Sb. Právní praxe.
1998, roč. 46, č. 6, s. 354 – 356; HADERKA, Jiří. F. Několik poznámek k české recenzi stati Bey
Verschraegenové v Právní praxi č. 7 – 8/1997. Právní praxe. 1998, roč. 46, č. 8, s. 173 – 176.
KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka. Lidskoprávní dimenze českého rodinného práva. 1. vyd. Brno: Masarykova
univerzita, 2009. s. 78 – 82. ISBN 9788021050532.
KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka. Rodičovství, rodičovská práva a povinnosti, rodičovská (z)odpovědnost. 2010.
[rukopis].
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Ke stejnému názoru se přiklonil i Ústavní soud, podle kterého „z ústavněprávního pohledu
není možné nadřazovat modely fungování vztahů mezi oddělenými rodiči a nezletilými dětmi,
které mají orgány veřejné moci zažité, nad zájem dítěte, který je definován v čl. 3 Úmluvy o
právech dítěte. Tyto modely, jakkoli jsou v mnoha případech přínosné a použitelné, nemohou
postihovat situaci každého jednotlivého nezletilého dítěte. Je proto věcí obecných soudů, aby
při zohledňování všech konkrétních okolností daného případu a z nich vyplývajícího zájmu
dítěte, který musí být vždy předním hlediskem při jakékoliv činnosti týkající se dětí, ať už
uskutečňované veřejnými, nebo soukromými zařízeními sociální péče, soudy nebo správními
orgány, rozhodly o konkrétní podobě nejvhodnějšího uspořádání vztahu mezi rodiči a dětmi.
Na tom nemůže nic měnit ani to, že se rodiče nejsou schopni na takovém uspořádání sami
dohodnout”.138
Ačkoliv soud rozhoduje o výchově sám či schvaluje dohodu rodičů, musí v každém
případě sledovat zájem dítěte, přičemž zároveň musí být při rozhodování v zájmu dítěte
zohledněna následující kritéria zakotvená v ustanovení § 26 odst. 4 a 5 ZOR:
-

osobnost dítěte, jeho vlohy, schopnosti a vývojové možnosti,

-

životní poměry rodičů,

-

citová orientace a zázemí dítěte,

-

výchovné schopnosti a odpovědnost rodiče,

-

stabilita budoucího výchovného prostředí,

-

schopnost rodiče dohodnout se na výchově dítěte s druhým rodičem,

-

citové vazby dítěte na sourozence, prarodiče a další příbuzné, hmotné
zabezpečení ze strany rodiče včetně bytových poměrů,

-

kdo dosud, kromě řádné péče o dítě, dbal o jeho výchovu po stránce citové,
rozumové a mravní.

Z uvedených kritérií nelze vyvodit žádný systém a poznat, které kritérium je důležité a
které pouze doplňující. Soudce se tak setkává s rodiči, kteří některá kritéria splňují lépe a jiná
hůře. V odborných kruzích je strohé ustanovení § 26 ZOR, týkající se posuzování kvality
výchovných schopností, blíže specifikováno a doplňováno dalším výčtem kritérií sestaveného
odborníky – znalci psychologie a psychiatrie, jimiž by se měl soud při rozhodování taktéž
zabývat.139
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Rozhodnutí Ústavního soudu ČR ze dne 20. 1. 2005, sp. zn. II. ÚS 363/2003.
Dolpňující kritéri kvality výchovných schopností: a) osobnost rodiče; b) vztah rodiče k dítěti; c) charakter,
morálka, struktura mravních norem rodiče; d) respekt k právu dítěte stýkat se s druhým rodičem; e) vztah
dítěte k rodiči; f) vzor pro vytvoření sociální (sexuální) role a identity; g) úroveň vzdělání a inteligence
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Především by soud měl věnovat patřičnou pozornost přáním a názorům dítěte
odpovídajícím jeho věku a vyspělosti, což vyplývá z ustanovení § 100 odst. 4 OSŘ a § 31
odst. 3 ZOR vyplývající z článku 12 ÚPD. V takové situaci vyvstává otázka, zdali je dítě
schopno pravdivě odpovědět na otázku, u kterého z rodičů by chtělo žít. Stanovisko
nezletilého dítěte je tak vhodnější zjistit prostřednictvím pracovníků kolizního opatrovníka,
učitelů či znalců z oboru pedopsychologie apod.140
Zákon o rodině preferuje v řešení vztahů mezi rodiči a dětmi smírné řešení tak, že dává
rodičům dětí možnost dohodnout se, což výrazně též koresponduje s upřednostněním dohody
v Úmluvě o styku s dětmi a v Úmluvě o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů
dětí. Na základě přijetí zákona č. 202/2012 Sb., o mediaci a změně některých zákonů,
novelizující mimo jiné i znění ustanovení § 100 odst. 3 OSŘ, došlo k rozšíření možností
působení na rodiče ze strany soudu k uzavření smírné dohody ve věcech péče o nezletilé
nařízením prvního setkání se zapsaným mediátorem v rozsahu 3 hodin a přerušit řízení
(nejdéle však na dobu 3 měsíců), je-li to účelné a vhodné. Cílem této mediace je „zejména
umožnit neautoritativní smíření účastníků a narovnání jejich vzájemných vztahů. Přístup a
chování účastníků v průběhu řízení, kdy soud účastníkům předestře možnost přerušení řízení
za účelem mediace nebo takový postup nařídí, se pak ze stran soudu bere v potaz jako dílčí
otázka v procesu rozhodování o tom, kterému z rodičů bude dítě svěřeno či případně jaký
bude rozsah jejich styku s dítětem. Pokud rodič odmítá možnost nalezení kompromisu
s druhým rodičem ve věcech týkajících se jejich společného dítěte, má takové jednání rovněž
určitou vypovídací hodnotu o jeho výchovných předpokladech ve vztahu k dítěti a k zajištění
jeho harmonického rozvoje.“141
Jeden z problémů při tvoření zákona o mediaci byla otázka způsobu financování
nařízeného setkání s mediátorem. Jelikož v současné ekonomické situaci státu je těžko
představitelné, že veškeré náklady ponese stát, a na druhé straně pro možný rozpor s čl. 9
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rodiče; h) šíře rodinného zázemí; i) kontinuita prostředí; j) hmotné zabezpečení; k) věk dítěte; l) sourozenci;
m) socioekonomický status.
Blížeji viz: BAKALÁŘ, Eduard. Kritéria pro posuzování kvality výchovných schopností rodičů. Rodinné
právo. 1999, roč. 1, č. 10, s. 1 – 9.; NOVÁK, Tomáš. Existují kritéria pro posuzování kvality výchovných
schopností rodičů? Právo a rodina. 2005, roč. 7, č. 9, s. 1 – 5.; JONÁKOVÁ, Irena. Kritéria svěření
nezletilého dítěte do výchovy. Právo a rodina. 2008, roč. 10, č. 4, s. 12 – 15.
Blížeji viz. NOVÁK, Tomáš. Je dítě schopno pravdivě odpovědět na otázku, u kterého z rodičů by po
rozvodu chtělo žít? Právo a rodina. 2004, roč. 6, č. 7, s. 15 – 16.; NOVÁK, Tomáš. Je dítě schopné
odpovědět na otázku „koho máš raději?“ Právo a rodina. 2009, roč. 11, č. 9, s. 10 – 13.
Důvodová zpráva k zákonu č. 295/2008 Sb. novelizující OSŘ. [cit. 2012-08-29]. Dostupné z:
<http://www.beck-online.cz/bo/documentview.seam?type=html&documentId=oz5f6mrqga4f6mrzgvpwi6rnga&groupIndex=1&rowIndex=0&convers
ationId=1673970>.
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LZPS (zákaz nucených prací a služeb) je neslučitelné převést tyto náklady na mediátora,
vydal se zákonodárce cestou pro sebe nejvhodnější, že náklady na nařízené setkání
s mediátorem uhradí účastníci řízení. Náklady tak budou určeny dle prováděcího předpisu,
jenž by měl pamatovat i na osoby osvobozené od soudních poplatků. Soud by tedy měl nařídit
setkání s mediátorem

v takových případech, v nichž je zabezpečena otázka financování

mediace. Po uplynutí soudem stanoveného rozsahu setkání s mediátorem bude zcela na
rozhodnutí stran, zda si přejí v mediaci pokračovat. Pokud ano, odměna mediátorovi již
nebude zvýhodněna a bude se řídit běžnou tržní sazbou mediátorů. Účastníci řízení by tak
měli být motivováni k tomu, aby k mediaci přistoupili zodpovědně a současně k tomu, aby
svůj konflikt vyřešili co nejrychleji, dokud platí státem regulovaná odměna mediátora.
Výsledkem úspěšné mediace je uzavření mediační dohody, která sama o sobě není
vykonatelná, vykonatelnou se stává, pokud ji soud schválí ve svém rozsudku.142
Řešení rodinných problémů prostřednictvím mediace spočívá v tom, že neutrální
kvalifikovaná osoba – mediátor – pomáhá účastníkům konfliktu ve vzájemném dorozumívání,
jehož cílem je dosažení jejich spokojenosti s procesem a výsledkem řešení konfliktu. Výhody
mediací v rodinných sporech proti soudnímu řízení spočívají především v zachování
soukromí v osobních a rodinných záležitostech, minimalizaci finančních výdajů, redukci
nepřátelství mezi partnery a v podpoře jejich vzájemné kooperace při stanovení tak citlivých
otázek, jako je svěření dítěte do péče, stanovení výživného a určení forem výchovy a vzdělání
dětí či finančního a majetkového uspořádání.143

Jak již bylo shora řečeno, zákon o rodině od roku 1998 předpokládá tři typy
postseparační výchovy, a to: a) svěření dítěte do individuální výchovy jednoho z rodičů; b)
společnou výchovu; c) střídavou výchovu.
I když je dítě svěřeno do individuální výchovy jednoho z rodičů, resp. do společné či
střídavé výchovy, nejde o nic jiného, než o rozhodnutí o výkonu osobní péče o dítě, přičemž
142
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Důvodová
zpráva
k zákonu o mediaci. [cit. 2012-08-29]. Dostupné z: <http://www.beckonline.cz/bo/documentview.seam?type=html&documentId=oz5f6mrqgjpwi6rnga&groupIndex=1&rowIndex=0&conversationId=1
676137>.
K dané problematice mediace v rodinných věcech blížeji viz MANDOVÁ, Martina; VINAŘOVÁ, Jana.
Mediace jako způsob řešení konfliktů. Právo a rodina. 2004, roč. 6, č. 12, s. 21 – 22.; HOLÁ, Lenka.
Mediace při řešení rodinných konfliktů. Právo a rodina. 2006, roč. 8, č. 4, s. 9 – 14.
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rodičovská zodpovědnost druhému rodiči (oběma rodičům) v české úpravě nikdy nezanikla a
ani v současnosti nezaniká. Oběma rodičům, pokud nebylo rozhodnuto soudem jinak (srov. §
44 ZOR), jsou i nadále zachována všechna práva a povinnosti vyplývající z rodičovské
zodpovědnosti (§ 31 a násl. ZOR), zejména právo podílet se na výchově dítěte v nejširším
slova smyslu, na zastupování dítěte a na správě jeho jmění. Stále je třeba k rozhodnutí
v podstatných věcech týkajících se dítěte souhlasu obou rodičů. V případě jejich neshody je
zde ustanovení § 49 ZOR o pravomoci soudu ve věci rozhodnout.
Faktem je, že kdyby si veřejnost (především rozcházející se rodiče) tyto souvislosti více
uvědomovala, osobně (i ze své zkušenosti) souhlasím s názorem Milany Hrušákové, že by tak
soudům odpadla celá řada nepříjemných sporů o svěření dítěte do výchovy jednoho z rodičů a
možná i tak část sporů o úpravu styku druhého rodiče s dítětem.144 Otázkou je, jak je veřejnost
v této věci znalá. Je třeba ji blížeji obeznámit, že rozvodem (rozchodem) rodičů nezačíná „boj
o dítě“ jako o nějakou věc, ke které bude mít výsadní „majetkové“ právo jen jeden rodič, ale
že se jedná o osobu, na jejímž všestranném vývoji se podílejí oba rodiče mající k jeho
realizaci shodná práva a povinnosti. Na výsluní by se tak mohla více dostat střídavá výchova,
která představuje velmi dobrou variantu na snížení nepříznivých dopadů rozvodu (rozchodu)
rodičů nejen na dítě, ale i na výkon rodičů jejich rodičovské zodpovědnosti, která jim
rozvodem (rozchodem) nezaniká. Především obeznámení negativních dopadů jejich sporů o
dítě, které nejvíce škodí onomu dítěti, by mohlo rodičům otevřít široce oči a přimět je ke
vzájemným dohodám. Pokud se však rodiče nejsou schopni dohodnout a slepě tak spolehají
na soudy a orgány sociálně-právní ochrany dětí, že jim pomohou vyřešit jejich problém, aniž
by sami byli ochotni udělat vstřícný krok, se ošklivě mýlí. Spoléhat na druhé a na všemocnost
právních prostředků je od rodičů velmi alibistické, protože při řešení narušených rodinných
vztahů je třeba především projev jejich vůle problém vyřešit.
Rozhodnutí soudu o úpravě poměrů k nezletilým dětem nemusí být trvalé. Může nastat
situace, kdy v průběhu času dojde ke změně poměrů, a v takovém případě může soud podle
ustanovení § 28 ZOR změnit (i bez návrhu) rozhodnutí nebo dohodu rodičů o výkonu jejich
rodičovských práv a povinností.

4.4.2.2.1 Individuální výchova a její úskalí

144

HRUŠÁKOVÁ, Milana. Výkon rodičovské zodpovědnosti. In Ochrana práv maloletých v civilním procese.
Bratislava: Universita Komenského, 2007. s. 43.
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Jedním z řešení otázky komu svěřit dítě v případě rozchodu rodičů je jeho svěření do
péče jednomu z rodičů při dostatečné úpravě styku dítěte s druhým rodičem. Ačkoliv je tento
způsob úpravy vztahů používán v našem státě téměř výhradně, neznamená to, že nelze jeho
určité nedostatky i přes jeho četnost přehlížet, a to zejména z těchto důvodů:
a)

styk dítěte s tím rodičem, kterému nebylo svěřeno do výchovy, není nikdy
stanoven tak široce, aby v plné míře uspokojil potřebu dítěte po kontaktu
s oběma rodiči, což má za následek citové, intelektuální a další ochuzení
v jejich vzájemných vztazích;

b)

rovnoprávné postavení rodičů při výchově nezletilých dětí je tak fakticky
narušeno, neboť ani při velmi častých stycích (v převážné většině případů dva
víkendy v měsíci) nelze v plném rozsahu veškerá rodičovská práva a povinnosti
realizovat.145

I když žijeme v moderní postindustriální společnosti respektující rovnost pohlaví, je
přesto obecné povědomí veřejnosti založeno na tradičním rozlišováním ženské a mužské role
v rodině, které vychází z teze, že „dítě přece patří matce“. Obvyklá soudní praxe taktéž
vychází z úvahy, že matka je vždy schopna se o dítě postarat, pokud není prokázán opak,
zatímco otec soudu dokazuje, že je o dítě schopen se postarat. Často v takovýchto sporech
mezi rodiči o svěření dítěte do výchovy přicházejí ke slovu znalci s oboru psychologie.
Nezapomeňme, že pokud se jedná o starší dítě, má právo se k této věci vyjádřit a soud je
povinen k jeho stanovisku přihlédnout.146
Ze statistických přehledů soudních agend vedených ministerstvem spravedlnosti ČR
zjistíme, že v průběhu let 1998 až 2009 je sice tendence rozhodování o svěření dítěte matce ve
věcech porozvodové a postseparační výchovy klesající, ale svými 86,5% z pravomocných
rozhodnutí okresních soudů za rok 2009 představuje stále drtivou většinu (oproti otcům,
kterým četnost rozhodování v jejich prospěch vzrostla v průběhu let pouze o jeden procentní
bod na cca 7,5% pro rok 2009, a oproti případům svěřování do společné či střídavé výchovy,
jež po deseti letech své existence představuje pouhých 4,5%).147 Pro zajímavost stojí za
zmínku také analýza soudních řízení o úpravě výchovy a výživy publikovaná v roce 2001,
která se zaměřila na řízení, ve kterých byl ustanoven opatrovníkem nezletilého tehdejší
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NOVÁ, Hana. Nezletilé dítě ve střídavé péči. Právní rádce. 1995, roč. 3, č. 5, s. 10 – 11.
HRUŠÁKOVÁ, Milana. Rozvod a paragrafy. 2. vyd. Brno: Nakladatelství Computer Press, 2003. s. 50.
ISBN 80-7226-981-X.
Statistické údaje zjištěny a vypočítány ze statistické ročenky Ministerstva spravedlnosti ČR. Viz
Ministerstvo
spravedlnosti
[online]
[cit.
2012-09-23].
Dostupné
z:
<http://portal.justice.cz/justice2/ms/ms.aspx?o=23&j=33&k=3397&d=47145>.
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Okresní úřad ve Žďáru nad Sázavou, a podle které bylo 34% z otců domáhajících se svěření
dítěte výlučně do své výchovy úspěšných.148
Klade se tak k zamyšlení otázka, proč jsou děti převážně svěřovány do výchovy matek a
zdali převážné svěřování dětí do výchovy matek nejlépe naplňuje zájem dítěte.
Z odborné literatury přitom vyplývá stanovisko, že pro vývoj dítěte je důležitá
přítomnost jak mužského, tak i ženského prvku ve výchově, a to již od nejútlejšího věku.149
Ovšem v praxi se zpravidla svěřují děti útlého a předškolního věku matce, protože (s ohledem
na doktrínu familiaristikou označovanou jako „Tender Years Doctrine“150) matka dává dítěti
převážně kvalitnější citové podněty; nehledě na to, že je také lépe biologicky uzpůsobena
k výkonu osobní péče o dítě tohoto věku a k zajišťování jeho naturálních potřeb. Přičemž
substituce takovéto mateřské role otcem sice není za určitých okolností vyloučena, ale je
podmíněna obvykle pomocí dalších osob ve výchově dítěte (prarodičů dítěte, manželky či
družky otce apod.).151
Dalším vysvětlením značného počtu rozhodnutí o svěření dítěte do výchovy matky
může být důsledkem rezignace otců na snahu o svěření dítěte do výchovy výhradně své,
střídavé nebo společné. Což je patrné ze shora citované analýzy, kde „pasivní“ otcové, kteří
buď sami ve svém návrhu požadují výhradní péči matky o dítě, nebo s jejím návrhem
souhlasí, představují 84%.152 Důvodem rezignace otců může být všelicos. V případě rozvodu
rodičů se tak nabízí teorie rozvodového vyjednávání (Theory of Divorce Beargaining) autorů
Mnookina a Kornhausera shrnutá ve stati Martina Kornela, podle níž závisí vyjednávání
rodičů v souvislosti s rozvodem a jeho výsledek velmi významně na tom, jaký lze očekávat
výsledek, pokud nebude dohoda uzavřena, přičemž vágní zákonná kriteria stimulují ochotu
rodičů vyřešit otázku výchovy dohodou, neboť lze jen obtížně předvídat výsledek v případě
neuzavření dohody. Rodiče jsou za takových podmínek nuceni při vyjednávání odhlédnout
od zákonných předpisů a zajímat se více o faktické dopady. S ohledem na dlouholetou praxi
soudů svěřovat děti do výchovy matek mohou otcové nabýt dojmu, že právo dává v praxi
matkám větší šanci na svěření dítěte do individuální výchovy. Z toho důvodu zaměří svoji
aktivitu v řízení nebo při vyjednávání na jiné s rozvodem (rozchodem) související otázky,
148
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jako např. styk s dítětem, výživné pro dítě (příp. i manželku) či vypořádání majetkového
společenství. 153
V neposlední řadě může mít značný podíl na výsledku rozhodování o svěření dítěte ve
prospěch matek i samotné dítě, které je ovlivňováno jedním z rodičů. Což se zejména týká
menších dětí, které žijí v relativně uzavřeném prostředí své rodiny a nemají tak možnost
adekvátního posouzení chování rodičů, kdežto dítě, které je již rozumově vyspělé, si je
schopno na své rodiče vytvořit svůj vlastní názor. Rozvádějící se (rozcházející se) rodiče ve
většině případů cítí vůči druhému veliké zklamání, jsou plni nenávisti a záště, lítosti sama
k sobě a dalších emočně napjatých pocitů, které vyúsťují v litý boj o dítě. Smutné na tom je,
že oba jsou při tom vedeni tou nejlepší snahou svému dítěti (dětem) prospět. Každý z nich je
přitom přesvědčen, že jedná v tom nejlepším zájmu dítěte, aby ho ochránil před tím druhým,
zlým, špatným atd. rodičem. Při té příležitosti (někdy velmi neurvale, někdy velmi
nenápadně) očerňují druhého rodiče v očích dítěte, dítě si „kupují“ nákladnými dárky apod.154
Takovýto neklidný stav může vyústit až v syndrom zavrženého rodiče (the parental alienation
syndrome, PAS), jenž v 80. letech minulého století jako první popsal Richard Gardner. Ten
pod tímto pojmem zahrnuje popuzení dítěte jedním rodičem proti druhému, přičemž užívá
přímo pojmu programování dítěte, jímž rozumí „ …proces, kdy je dítěti vůči rodiči vštěpován
odpor a kritika, které jsou neoprávněné a nebo přehnané. Programující rodič přispívá
k odcizení dítěte nejenom vědomě, ale i podvědomě. Navíc se na rozvoji syndromu podílí i
samo dítě, nezávisle na rodiči. Významnou úlohu tu hraje i prostředí a rodina, v níž dítě
žije.“155 Podle Eduarda Bakaláře jsou takovýmito programujícími rodiči v naprosté většině
ženy, které otce v očích dítěte pomlouvají a pošpiňují, dále dodává, že „motivace
programujícího rodiče vyplývá převážně z těch horších (destruktivních) stránek lidské
povahy, jako je motiv moci, trestání, nenávist a agrese, jimž je dán volný průběh.“156
Soudní znalci z oboru psychologie a psychiatrie tak nesou při rozhodování o svěření
dítěte do výchovy jednoho z rodičů (eventuálně o míře kontaktu s druhým rodičem) velkou
odpovědnost, neboť soud v takových případech spoléhá na jejich znalosti a zkušenosti. Při
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rozhodování o dalším osudu dítěte a jeho rodičů by znalci měli užívat vědecky validní teorie a
metody, které mají zaručit standardnost vyšetření. 157
Aby bylo „zachováno“ právo dítěte na péči obou svých rodičů, je druhý z rodičů,
kterému nebylo dítě svěřeno do jeho výchovy, oprávněn naplňovat právo dítěte
prostřednictvím pravidelného styku s ním, přičemž má tento rodič právo na pravidelnou
informaci o dítěti. Blížeji bude pojednáno o problematice práva styku s dítětem a práva na
informace o dítěti v následují podkapitole.

4.4.2.2.2 Společná a střídavá výchova
Pojmy společná a střídavá výchova byly zaneseny do ZOR již shora několikráte
zmiňovanou velkou novelou ZOR účinnou od 1. 8. 1998. Zákonodárce v porevoluční tendenci
odvrátit se od socialistických úprav se sice nechal silně ovlivňovat západoevropskými
úpravami, v čemž problém nespočívá, ten spočívá v nedorozumění a špatném pochopení
pojmu společné výchovy v zahraničních úpravách.
Ve většině západoevropských úprav totiž rozvodem zanikala „rodičovská práva“ toho
z rodičů, kterému nebylo dítě „svěřeno“ do výchovy. Tomuto rodiči zbylo jen právo na
kontakt s dítětem, na informaci o dítěti a vyživovací povinnost. Veškerá „rodičovská práva“,
především rozhodování o podstatných záležitostech dítěte, se tak koncentrovala do rukou
rodiče, který s dítětem po rozvodu žil a pečoval o něj.158
V pojetí zahraničních úprav společná výchova (joint custody, gemeinsame Obsorge
atd.) znamená, že rodič, který po rozvodu přestává žít s dítětem ve společné domácnosti a
kterému nebylo dítě svěřeno do přímé výchovy, neztrácí vůči dítěti svá rodičovská práva (tj.
rodičovskou zodpovědnost) a má tak právo rozhodovat o podstatných záležitostech týkajících
se dítěte. V tomto pojetí společná výchova v českém právu existuje již od 1. 1. 1950, tj. od
účinnosti zákona o právu rodinném.
I v případě nesezdaného soužití již socialistická úprava českého rodinného práva od
počátku zaručovala a zaručuje oběma rodičům shodná veškerá rodičovská práva a povinnosti,
neboť oproti západoevropským zemím nerozlišovala manželské a nemanželské děti. V mnoha
západoevropských úpravách tak v případě narození dítěte mimo manželství nemanželskému
otci ze zákona rodičovská práva a povinnosti nenáležely, ale musely mu být soudem přiznány,
a to často na základě souhlasu matky.
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Podle zákonných podmínek formulovaných v ustanovení § 26 odst. 2 ZOR může soud
svěřit dítě do společné, popřípadě střídavé výchovy obou rodičů, a to:
a) jsou-li oba rodiče způsobilí dítě vychovávat,
b) mají-li o výchovu zájem,
c) je-li to v zájmu dítěte,
d) budou-li tak lépe zajištěny potřeby dítěte.
Všechny uvedné podmínky by měly být splněny kumulativně, přičemž na prvním místě
je třeba zdůraznit zájem dítěte na svěření do společné nebo střídavé výchovy, nikoli zájem
rodičů, resp. jednoho z rodičů. Ačkoliv je dán zájem dítěte na tom, aby rozvodem
nepřicházelo o jednoho z rodičů, je třeba vždy velmi pečlivě zvažovat, zda střídavá nebo
společná výchova je v zájmu dítěte i za situace, jestliže jsou vztahy mezi rozvádějícími se
rodiči značně vyhroceny a mění se v souboj o dítě. Na druhé straně, pokud se rodiče již delší
dobu před rozvodem střídali v péči o dítě, např. s ohledem na své pracovní vytížení, mohou
být potřeby dítěte svěřením do společné nebo střídavé výchovy zajištěny lépe než svěřením do
výchovy jednoho z rodičů (byť tuto záležitost lze řešit i dohodou rodičů o rozsahu styku

s

dítětem). Jako nadbytečná se může jevit podmínka výchovné způsobilosti rodiče, což je 90 %
všech řádných – běžných rodičů, která představuje obecný základní předpoklad pro to, aby
soud vůbec mohl rozhodnout, že osoba, které je dítě svěřováno do výchovy (ať už je to rodič
nebo třetí osoba), skýtá záruky řádné výchovy. Poté je pouhou otázkou rodiče, má-li o
výchovu zájem, což u normálního rodiče je samozřejmostí.
S přihlédnutím k požadavku zákona, že rozhodnutí o společné nebo střídavé výchově
musí být v zájmu dítěte, aby tak byly lépe zajištěny jeho potřeby, se kolektiv pod vedením
Milany Hrušákové domnívá, že „pokud soud nemůže schválit dohodu o společné výchově, ale
měl by o společné nebo střídavé výchově rozhodnout, tj. rozhodnout proti názoru jednoho
z rodičů, protože rodiče se na svěření do výchovy, případně na svěření do střídavé výchovy
nemohou dohodnout, pak toto rozhodnutí jen stěží bude v zájmu dítěte. Jestliže každý
z rodičů žádá svěřit dítě do své výchovy a jde o dítě nižšího věku, které se samo k této otázce
nemůže vyjádřit, pak rozhodnutí o společné, případně střídavé výchově je podle jejich názoru
v příkrém rozporu se zájmem dítěte.”159
SPOLEČNÁ VÝCHOVA
Oproti zahraničním úpravám je společná výchova současným českým zákonem o rodině
chápána tak, že poměry dítěte po rozvodu vlastně nejsou nijak upraveny. Odpovídá tak
159
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podmínkám společného soužití rodičů i po rozvodu, eventuálně společnému soužití
nesezdaných rodičů. Logickým předpokladem pro společnou výchovu je, ať již dobrovolené,
nebo bytovou či finanční situací vyvolané, bydlení v jednom bytě. Rodiče nejenže společně
bydlí, příp. společně uhrazují část svých potřeb, ale zejména společně pečují i nadále o své
nezletilé děti, a to včetně výchovného působení i jeho materiálního zabezpečení.160
Za těchto okolností, při shora uvedené formě soužití, se nejeví jako účelné dítě svěřit do
výchovy pouze jednomu z rodičů a druhého tak právně omezit ve výkonu jeho rodičovské
zodpovědnosti, když fakticky výkon práv a povinností z toho vztahu vyplývající zůstává
u obou rodičů přibližně stejný. Také tento způsob úpravy výchovných poměrů dítěte posiluje
pocit společné odpovědnosti rodičů, jejich opravdový a seriózní zájem o dítě. Společná
výchova je jednou z cest, jak omezit negativní důsledky rozdělujících tendencí, které jsou
téměř vždy s rozvodovou nebo porozvodovou situací spojeny; nehledě nato, že tento způsob
také přispívá k zajištění práva dítěte na výchovu ze strany obou jeho rodičů a práva rodičů
v co nejširší míře se podílet na ovlivňování a spoluvytváření osudu svého dítěte.161
Jelikož autoritativní rozhodnutí soudu o společné výchově (s odkazem na již shora
uvedené) by stěží bylo v zájmu dítěte, nezbývá soudu než podle ustanovení § 26 odst. 3 ZOR
schválit pouze dohodu o společné výchově, což bude zejména praktické např. za situace, kdy
dítě je blízko věku zletilosti, např. již nežije s rodiči ve společné domácnosti, samo se živí
nebo studuje mimo místo svého bydliště. Schválení dohody o společné výchově u dítěte
útlého věku by mělo být spíše výjimkou. V takových případech, kdy rodiče po rozvodu
zůstávají v jednom bytě a jsou schopni se na všem dohodnout, nám nemůže uniknout otázka,
co se vlastně takovým rozvodem, kromě pocitu svobody, vyřešilo a zda skutečně šlo o tak
hluboký a trvalý rozvrat manželství. 162
Rozhodnutí soudu o svěření dítěte do společné výchovy rozvedených manželů v sobě
obsahuje určitý logický rozpor, neboť soud rozhoduje o něčem, co v okamžiku rozhodování
existuje, potvrzuje tedy dosavadní stav. Vzniká však sporná otázka, zda v případě, svěří-li
soud dítě do společné výchovy, bude rozhodovat též o výživném, byť tak, že výživné se
nestanoví, nebo určením konkrétní částky jednomu nebo oběma rodičům. Milan Holub
s kolektivem se kloní k názoru, že „je možné o výživném rozhodovat i v případě společné
výchovy, a to jednak proto, že s rozhodováním o výchově je rozhodování o výživném vždy
160
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velmi úzce spojeno, a dále proto, že pokud by proti jednomu z rodičů byl veden výkon
rozhodnutí srážkami ze mzdy, bylo by dítě zvýhodněno zajištěním druhé třetiny mzdy
povinného.”163 Existuje i názor opačný, dle něhož s pojmem společné výchovy se stanovení
výživného vylučuje, neboť právě ve společné výchově je zahrnuta i společná úhrada
materiálních potřeb dítěte.164
Je ovšem nutno dodat, že společná výchova je pro svá specifika ojedinělým řešením
otázky postseparační výchovy nezletilých dětí, kdy se rodiče rozcházejí velmi klidně, jsou
schopni dohod a nepanuje mezi nimi spor o výši výživného .
STŘÍDAVÁ VÝCHOVA
Střídavá výchova byla jednoznačně do našeho právního řádu zavedena teprve až velkou
novelou ZOR, jež se tak odklonila od dlouhodobě ustálené praxe soudů a od názorů mnohých
psychologů zdůrazňujících požadavek stálosti výchovného prostředí. Ovšem najde se i pár
průkopnických soudních rozhodnutí, jež ještě před velkou novelou ZOR zareagovala na
socio-ekonomické změny v 90. letech promítající se i v rodinněprávních věcech a v kterých
soudci argumentují tím, že zohledněním Úmluvy o právech dítěte a gramatickým výkladem
ustanovení § 50 odst. 1 ZOR (v dřívějším znění) není nevylučena možnost svěření dítěte do
střídavé výchovy obou rodičů, čímž tak překlenuli právní vakuum v ZOR.165
Střídavá výchova spočívá v tom, že dítě je svěřeno v určitém přesně vyměřeném
časovém období do výchovy jednoho rodiče a v dalším časovém období do výchovy druhého
rodiče, přičemž se tato období navzájem střídají. Zákon však nikde neřeší délku intervalů
střídavé výchovy. Z praxe soudů z doby před novelou stále převládá model po měsíci, ovšem
s ohledem na věk a zájem dítěte nejsou výjimkou intervaly delší či kratší (např. po týdnu).
Nicméně není nutné, aby byla střídavá výchova vyvážená, tedy např. týden u matky, týden
u otce. Je třeba především vzít v úvahu individuální potřeby konkrétního dítěte, jeho názor,
přání atd., a celou řadu jiných okolností, např. pracovní vytížení, služby v případě rodičů –
lékařů apod.
Střídavá výchova tak pro děti znamená udržení si obou rodičů, oba jsou přítomni
v jejich životě a na oba se mohou kdykoli obrátit, mohou se od nich učit, oba jsou k dispozici
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při zdolávání těch životních úkolů, se kterými jim pomůže pouze rodič toho určitého pohlaví.
Mimo jiné otcům dovoluje střídavá výchova udržet s dětmi intenzivní hodnotový vztah.
Je třeba si uvědomit, že střídavá výchova není vhodná pro každé dítě. Značně
problematická tak může být u neurotických či zvýšeně úzkostlivých dětí a dětí s výchovnými
problémy, ale např. i u dětí raného školního věku, které si zvykají na pravidelné plnění
školních povinností, kde střídavá výchova přes dokonce dobrou vůli rodičů může napáchat
nedozírné škody na psychice dětí.166 Především odpůrci střídavé výchovy poukazují na to, že
děti potřebují stálé prostředí a pravidelná změna je podle nich velmi stresující, nechává je
v nejistotě a znemožňuje navázat bezpečný vztah k jednomu rodiči.167 Na druhé straně R. A
Warshak ve své práci zabývající se porozvodovou péčí o děti uvádí, že z jistého výzkumu
vyplynulo, že vliv rozvodu na děti ve střídavé péči nebyl tak nepříznivý, a i přesto, že sice
utrpěly trauma z rozpadu rodiny, byly ušetřeny ztráty jednoho z rodičů.168 Dle Bohumily
Průchové a Tomáše Nováka je střídavá výchova spravedlivým a z hlediska dítěte snadno
pochopitelným řešením, jež dítě nešokuje nepochopitelností traumatické ztráty rodiče, neboť
je odmalička více či méně vedeno k tomu, že se musí dělit s jinými dětmi, tudíž analogicky
chápe, že se o ně „podělí” rodiče (kdežto celková délka času stráveného v bezprostředním
kontaktu s jedním i s druhým rodičem může být prakticky stejná jako v úplné rodině). Vše tak
bude v relativním pořadku, pokud rodiče budou ctít zásadu „o druhém mohu buď mlčet, nebo
mluvit v dobrém”; jinak hrozí nebezpečí tzv. mytí mozku (brainwashing) a následné
neurotizace. 169
Ačkoliv z dikce zákona vyplývá, že soud může o střídavé výchově rozhodnout i
autoritativně, je třeba mít na paměti nejen to, že dohoda rodičů bývá obvykle respektována
více než autoritativní rozhodnutí, ale i fakt, že takové rozhodnutí soudu o dítěti, které není
schopno se k danému problému vyjádřit, je v rozporu se zájmem tohoto dítěte. Dle Ústavního
soudu nesmí být svěření dítěte do střídavé výchovy rodičů ústupkem jejich vzájemné rivalitě,
ale vyjádřením kvalitního a pozitivního vztahu rodičů k dítěti; to předpokládá toleranci,
vyspělost a dobrou vůli všech zúčastněných. Rozhodnutí o střídavé výchově nezletilého dítěte
by mělo vycházet z jejich společné vůle a dohody, schopnosti spolu komunikovat a
spolupracovat a nezapojovat dítě do svých vzájemných problémů. Podle názoru Ústavního
166
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soudu není v tomto případě podstatná otázka, proč rodiče nejsou ochotni spolu spolupracovat
a komunikovat, nýbrž to, že jim v daném případě chybí ochota a vyspělost v zájmu
nezletilého dítěte spolu kooperovat.170
Základními a zcela nenahraditelnými předpoklady, na základě kterých lze střídavou
výchovu doporučit, jsou dle Milany Hrušákové tyto: 171
a)

přiměřené osobnostní rysy účastníků – nezbytná je u rodičů normální, ne tedy
disharmonická (psychopatická) struktura osobnosti s přinejmenším průměrnou
a rozvodem nenarušenou schopností kooperace; jelikož opatrovnické řízení
předchází řízení o rozvodu, je žádoucí, aby mezi rozvadějícími se proběhl tzv.
psychologický rozvod;

b)

účastníci, včetně dítěte, si takové řešení skutečně přejí.

Dalšími předpoklady jsou:
-

přiměřené sociální a prostorové poměry – aby rodiče měli svá bydliště tak, aby
dítě mohlo navštěvovat stejnou školu, stejné zájmové činnosti a stýkat se se
stejným okruhem kamarádů;

-

rodiče jsou schopni a ochotni kooperovat v technických a materiálních
záležitostech;

-

rodiče snesou zmínky jeden o druhém bez negativních komentářů;

-

ani na jedné, ani na druhé straně nehrozí negativní zásahy ze strany dalších
blízkých osob, např. prarodičů;

-

rodiče by v případě střídavé výchovy měli počítat i s dohodou na trvalém
bydlišti dítěte, což je důležité zejména s ohledem na dávky státní sociální
podpory.

Aby byla střídavá výchova úspěšná a neměla pro dítě negativní dopad, musejí být oba
rodiče schopni dodržet, dle Ilony Špaňhelové, následující podmínky:
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-

schopnost domluvit se na střídavé výchově ve prospěch dítěte;

-

schopnost rodičů domluvit se na podobných výchovných principech;

-

neočerňovat jeden druhého před dítětem;

-

umět společně komunikovat o věcech, které se týkají dětěte;

-

zachovávat podobné výchovné postupy a stereotypy pro dítě u matky i u otce;

Rozhodnutí Ústavního soudu ČR ze dne 27. 1. 2005, sp. zn. I. ÚS 48/04.
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-

pravdivě informovat druhého rodiče o tom, co se stalo dítěti v době pobytu
u něho;

-

rodiče by měli být před dítětem pravdomluvní;

-

rodiče by se měli navzájem tolerovat a respektovat;

-

rodiče by měli umět v době, kdy u nich dítě je, využít chvíle strávené s ním a
starat se o ně, věnovat mu čas, užívat si to (naopak, když dítě je u druhého
rodiče, může čas lépe využít plně pro práci);

-

rodiče by neměli soutěžit o lásku dítěte (např. kupováním drahých dárků);

-

o výchovných problémech by měl mluvit rodič nejprve s druhým rodičem;

-

rodič nemá mluvit nikdy o druhém rodiči špatně;

-

pokud žije rodič s jiným partnerem, nemá vnucovat dítěti hned postoje a názory
tohoto partnera;

-

příbuzní mají respektovat to, pro co se rodiče rozhodli.172

Z těchto podmínek vyplývá, že aby bylo dosaženo rozhodnutí o střídavé výchově, je
nezbytné, aby rozcházející se rodiče překonali své pocity zklamání, křivdy, vzájemného
ublížení a nenávisti, aby dokázali nezapojovat dítě do svých problémů a byli schopni plnit
navzájem své finanční závazky. Je smutné, pokud nadějné vyřešení uspořádání rodinných
vztahů formou střídavé výchovy zkolabuje na sporu o výživné.173
Přes všechna uvědomovaná i neuvědomovaná rizika je střídavá výchova i po rozvodu
pozorohudným a spravedlivým řešením. 174 Nejenže zachovává ve vztahu k dítěti to, co
funguje, ale vyžaduje mimo jiné i podrobnou přípravu rodičů a do jisté míry i dítěte.
Prosazování tohoto institu nátlakem proti vůli některéo ze zúčastněných osob je však
nešťastným řešením, jež může vyústit až v závažné psychické problémy účastníků.
Na druhé straně prostou neochotu jednoho z rodičů zapojit se do režimu střídavé
výchovy lze jinými slovy označit za jednání poškozující zájmy dítěte a zkracující jeho právo
na péči obou rodičů. Takový rodič, prakticky bez uvedení důvodu pro své odmítavé
stanovisko, dosáhl v minulosti toho, že soud při rozhodování o úpravě poměrů dítěte zamítl
možnost střídavé výchovy. V dnešní soudní praxi je namístě, aby se soud zabýval možností
svěření dítěte do střídavé výchovy obou rodičů zejména tehdy, pokud je zřejmé, že takové
řešení preferuje samotné dítě, nebo ještě lépe, pokud se už mezi rodiči obdoba principu
172
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střídavé výchovy realizuje a dítě je s tím spokojeno a vyhovuje mu. Je samozřejmě namístě,
aby názor dítěte na tento způsob výchovy byl zjištěn objektivně a správně. V takovém případě
se jeví vhodným učinit pro dosažení dohody rodičů vše, co zákon umožňuje, tedy např. uložit
účastníkům účast na mimosoudním smírčím nebo mediačním jenání nebo rodinné terapii (§
100 odst. 3 OSŘ).
Podle názoru Ústavního soudu tím, „že se obecné soudy v minulosti dostatečným
způsobem nezaměřily na dokazování, respektive připustily vliv pouhého tvrzení jednoho
z rodičů na rozhodnutí ve věci samé, aniž by jeho důvody jako takové byly podrobeny testu
způsobilosti zasáhnout do zájmu dítěte, nemohly tak naplnit Úmluvu o právech dítěte a zjistit,
který z rodičů otevírá v zájmu dítěte větší výchovný prostor druhému rodiči (za předpokladu,
že oba mají o výchovu zájem a jsou k ní způsobilí). Zájmem dítěte v takových řízeních
nepochybně je, aby bylo především v péči obou rodičů, a není-li to možné, pak toho z rodičů,
který k tomu má lepší předpoklady, mimo jiné uznává roli a důležitost druhého rodiče
v životě dítěte a je přesvědčen, že i ten druhý je dobrým rodičem. Jestliže soudy opřely svá
rozhodnutí o tvrzení, resp. nesouhlas jednoho z rodičů a tento nesouhlas byl ve skutečnosti
jedinou překážkou pro výrok o střídavé výchově nezletilého (jakožto i znalcem deklarované
optimální variantě, relativně vyhovující zájmu dítěte), pak jej musí dle názoru Ústavního
soudu i bez návrhu podrobit zkoumání a učinit předmětem dokazování. Nesouhlas jednoho z
rodičů se střídavou péčí může být relevantní pouze tehdy, je-li vybudován na důvodech, jež
jsou způsobilé intenzivním způsobem negativně zasahovat do zájmu dítěte. Soud nemusí
takové dokazování provádět, je-li nesouhlas rodiče založen jen na zjevně iracionálním nebo
nepřezkoumatelném důvodu. Jestliže půjde o tento iracionální či nepřezkoumatelný důvod,
anebo bude v řízení prokázáno, že jde o nesouhlas spočívající na důvodu prokazatelně
nemajícím negativní vliv na zájem dítěte, nemohou soudy na tomto nesouhlasu vystavět
rozhodnutí, kterým návrhu na svěření dítěte do střídavé (společné) péče nevyhoví. Opačný
postup je totiž v rozporu se základním právem druhého rodiče na spravedlivý proces dle čl. 36
LZPS a současně zásahem nejen do jeho základního práva vychovávat a pečovat o své dítě dle
čl. 32 odst. 4 LZPS, ale i do základního práva dítěte na rodičovskou výchovu a péči dle téhož
článku LZPS.”175
Rozhodnutí soudu o střídavé výchově dítěte, jakožto o výchově dítěte obecně, není
neměnné. Jestliže se podstatně změní poměry, může soud ve věci znovu rozhodnout a svůj
původní rozsudek změnit. Musí se však v každém případě jednat o podstatnou změnu poměrů,
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a nikoliv jen o maličkosti, jako např. že jednomu z rodičů přestala dohoda vyhovovat a chtěl
by dítě výlučně do své osobní péče. O podstatnou změnu poměrů půjde především v případě,
že určený způsob výchovy přestal rodiči vyhovovat (z pracovních, zdravorních apod. důvodů)
a již dále nechce či nemůže takto o dítě pečovat, nebo pokud samotné dítě je již natolik
schopné zaujmout k dané věci své stanovisko o tom, že mu dohodnutá úprava přestala
vyhovovat. Ovšem schválení dohody o střídavé výchově za situace, kdy rodiče žijí i po
rozvodu v jednom bytě, je nepochopením smyslu tohoto institutu.
Souhrnem řečeno, střídavou výchovu (bohužel i bohudík) nemůžeme apriori brát jako
zákonem stanovený kompromis mezi rodiči, kteří se nedokáží dohodnout, u kterého z nich
dítě po rozchodu zůstane. O to větší je nejen právní, ale především psychologická
odpovědnost soudu.176

4.4.2.2.3 Práva styku s dítětem a práva na informace o dítěti
Na Úmluvu o právech dítěte (zejména její čl. 9 odst. 1 a 3) reaguje velká novela ZOR
především v ustanovení § 26 odst. 4 ZOR zakotvením nových právních institutů, a to nově
formulovaným právem dítěte na péči obou svých rodičů a na udržování pravidelného
osobního styku s nimi, a dále právo toho rodiče, jemuž dítě nebylo svěřeno do výchovy, na
pravidelné informace o dítěti.
Pokud rodiče spolu nežijí, je ten z rodičů, jemuž není dítě svěřeno do výchovy,
oprávněn realizovat svá práva a povinnosti vyplývající z jeho rodičovské zodpovědnosti
zejména prostřednictvím možnosti se s dítětem pravidelně stýkat a výchovně na ně přitom
působit.
Zákonná úprava problematiky styku s nezletilými dětmi je upravena v jediném
ustanovení § 27 ZOR, jehož první odstavec se zabývá rodiči, kteří jsou schopni se spolu
dohodnout na úpravě styku, a to zcela volně jak na rozsahu, tak i na způsobu styku, aniž by
žádali soud o spolupráci, neboť dohoda o styku rodičů s dítětem nepotřebuje schválení soudu.
Pokud se ovšem rodiče nejsou schopni domluvit, soud takovýto styk podle ustanovení § 27
odst. 2 ZOR upraví i bez návrhu, vyžaduje-li to zájem dítěte na jeho výchově a poměry
v rodině.
Takové rozhodnutí soudu o úpravě styku, na kterém se rodiče nemohou domluvit, může
být za určitých okolností důvodem dalších problémů. Má-li totiž jeden z rodičů soudním
rozhodnutím potvrzeno oprávnění se s dítětem stýkat, pak to pro něho znamená jen právo, ale
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nikoli povinnost se ke styku dostavit a realizovat ho (narozdíl od německé právní úpravy),
kdežto druhého z rodičů soudní rozhodnutí váže, aby dítě ke styku na každý termín
připravil.177 Z velké části v praxi dochází k tomu, že ten rodič, jemuž je dítě do výchovy
svěřeno, v rámci řešení dalších rodinných sporů (především v souvislosti s rozvodem) a pod
rouškou nenávisti a zášti vůči druhému rodiči mu neumožňuje podílet se na výchově dítěte,
jejich vzájemný styk nepřiměřeně omezuje nebo jej zcela maří. Je-li zároveň soudně upravena
i informační povinnost, přesto neinformuje druhého rodiče o podstatných skutečnostech, jako
jsou záležitosti školní, zdravotní a jiné, ani o méně podstatných, ale běžných denních
skutečnostech, např. o úspěchu či neúspěchu, radostech a problémech atp. Tím vším dochází
jednak k nežádoucímu ochuzení citových vztahů mezi dětmi a tímto rodičem, jednak i
k omezení zájmu „postiženého rodiče” o dítě; což přínáší negativní následky jak ve výkonu
rodičovské zodpovědnosti, jenž je nepřiměřeně zúžen, tak zejména na dítěti, které je takto
separováno od jednoho ze svých rodičů, popř. od ostatních členů jeho širší rodiny.178
Pokud by rodič mající dítě v péči ve více případech (ne-li trvale) nerespektoval soudně
schválenou úpravu styku, pak se může druhý rodič obrátit na opatrovnický soud, jenž má
v zásadě následující možnosti řešení:
a)

před samotným nařízením výkonu rozhodnutí dle ustanovení §§ 272 až 273a
OSŘ soud toho, kdo odmítá dobrovolně rozhodnutí plnit, písemně či ústně
vyzve k plnění povinnosti, přičemž upozorní na následky neplnění,

b)

soud může vyzvat orgán sociálně-právní ochrany dětí k součinnosti,

c)

pokud jsou výše uvedené kroky bezvýsledné, započne soud s ukládáním pokut;
pokuty soud může ukládat i opakovaně, nesmějí však ve svém úhrnu
přesáhnout částku 50.000 Kč, příp., je-li to účelné, může soud účastníkům
uložit

na dobu nejvýše 3 měsíců účast na mimosoudním smírčím nebo

mediačním jednání nebo na rodinné nebo jiné vhodné terapii či stanovit plán
navykacího režimu; pokud jsou předcházející postupy bezvýsledné, nařídí soud
výkon rozhodnutí odnětím dítěte tomu, u koho podle rozhodnutí nebo dohody
nemá být, a jeho předání tomu, komu bylo podle rozhodnutí nebo dohody
svěřeno nebo má být navráceno, anebo tomu, komu rozhodnutí nebo dohoda
přiznávají právo na styk s dítětem po omezenou dobu ,
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d)

opakovaně nedůvodné bránění oprávněnému rodiči ve styku s dítětem je
považováno za změnu poměrů vyžadující nové rozhodnutí o výchovném
prostředí (viz ustanovení § 27 odst. 2 druhá věta ZOR).

Jelikož ze statistických přehledů je zřejmé, že v drtivé většině případů je dítě svěřováno
matce, byla poslední shora uvedená možnost doplněna do ZOR velkou novelou právě v zájmu
otců, aby vedla k vyššímu respektování soudních rozhodnutí ze strany matek. Bohužel praxe
je však odlišná, o čemž svědčí i žaloby otců podané Evropskému soudu pro lidská práva ve
Štrasburku ve věcech výkonu rodičovské zodpovědnosti a v bránění v kontaktu s dítětem, v
nichž ve většině případů soud shledal porušení čl. 8 Úmluvy, tj. práva na respektování
rodinného a soukromého života, ale i porušení čl. 6 odst. 1 Úmluvy garantující zásadu
„přiměřené lhůty” k projednání věci a délce předmětného řízení.179
Povinnost jednoho rodiče podávat druhému rodiči informace o dítěti může být
vyjádřena ve výroku rozsudku. Výkon takového rozhodnutí by probíhal jako u nepeněžitých
plnění, tedy po splnění podmínky dle § 272 odst. 2 OSŘ formou ukládání pokut. Při
opakovaném a záměrném neplnění této povinnosti lze též zvážit možnost zahájení řízení o
změně výchovy.
Pro úplnost je třeba se zmínit i o odpovědnosti rodiče za zmaření styku s dítětem, kterou
se zabýval i Nejvyšší soud ČR, a to jestliže jednomu z rodičů (oprávněnému) vzniknou
zbytečné náklady v důsledku toho, že druhý (povinný), jemuž bylo nezletilé dítě svěřeno do
výchovy, mu zmaří styk s dítětem upravený soudním rozhodnutím nebo dohodou rodičů,
jedná se o jeho obecnou odpovědnost za škodu, založenou na principu presumovaného
zavinění. Jde o odpovědnost za přímé porušení právní povinnosti, jež pro druhého rodiče
vyplývá ze soudního rozhodnutí, popř. z dohody rodičů. Pokud by se styk oprávněného rodiče
s dítětem neuskutečnil z důvodů objektivní překážky na straně dítěte (např. nemoc), popř. pro
jinou skutečnost, jež nastala nezávisle na vůli povinného rodiče a bez jeho vlivu, nelze tento
stav považovat za zaviněné porušení jeho povinnosti připravit dítě ke styku s oprávněným
rodičem a předat mu jej ve stanovenou dobu na určitém místě. Tyto objektivně dané důvody
by sice vedly ke zproštění odpovědnosti za škodu způsobenou nepředáním dítěte, avšak
v případě existující objektivní překážky, bránící uskutečnit styk, přichází v úvahu
odpovědnost povinného rodiče za škodu tím vzniklou oprávněnému rodiči podle ustanovení §
420 ObčZ, jestliže tato překážka nebyla oprávněnému rodiči včas sdělena a vznikly mu tak
179
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zbytečné náklady. Jde o odpovědnost nikoliv za přímé porušení povinnosti vyplývající
z úpravy styku, nýbrž za nesplnění tzv. obecné prevenční povinnosti podle ustanovení § 415
ObčZ, podle kterého je každý povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví,
na majetku, na přírodě a životním prostředí.180
Soud však může v souladu s ustanovením § 27 odst. 3 ZOR, je-li to nutné v zájmu
dítěte, styk dítěte s rodičem omezit, nebo jej dokonce i zakázat. Důvodem takového
rozhodnutí není pouze ohrožení tělesného zdraví nezletilého dítěte, nýbrž i ohrožení jeho
duševního zdraví, nevyjímaje ani jiné skutečnosti mající zásadní negativní vliv na zájem
dítěte v nejširším smyslu (např. nevhodný životní příklad, ohrožování mravnosti, nevhodné
výchovné úsilí ostatních členů rodiny apod.), přičemž rozhodujícím hlediskem pro posouzení
omezení či zakázání styku je vliv styku s rodičem.
Omezením se rozumí zužování již dříve stanoveného styku s dítětem, popř. se povoluje
styk s dítětem za určitých podmínek (např. v přítomnosti rodiče, jemuž bylo dítě svěřeno do
výchovy, v přítomnosti jiných osob apod.)
Omezení a zákaz styku s dítětem dle ustanovení § 27 odst. 3 ZOR lze chápat jako
zvláštní druhy omezení výkonu rodičovské zodpovědnosti. Ze soudní praxe (Pls 4/67)
vyplývá, že nejsou-li splněny podmínky „nutnosti v zájmu dítěte” dle ustanovení § 27 odst. 3
ZOR a jsou-li splněny podmínky ustanovení § 44 odst. 2 ZOR, může soud rozhodnout o
omezení nebo o zákazu styku rodiče s nezletilým dítětem podle ustanovení § 44 odst. 2 ZOR
jako o jednom ze způsobů omezení rodičovských práv rodiče, který nemá nezletilé dítě ve své
výchově a který ze subjektivních důvodů nevykonává náležitě rodičovská práva a povinnosti
vůči nezletilému dítěti.
Vždy je však třeba přistoupit k zákazu či omezení kontaktu dočasně a s vědomím, že
nejbližší rodina je stále nejuniverzálnějším socializačním činitelem, který poskytuje dítěti
identifikační vzory, seznamuje ho s předpokládaným chováním pro mužskou a ženskou roli.
Učí dítě reagovat v procesu interakce a umožňuje mu praktické ověření získaných dovedností
v rámci rodiny. Být spolu je pro rodiče a jeho dítě základním prvkem rodinného života.
Dojde-li k omezení, či dokonce zákazu kontaktu dítěte s rodičem, měla by být jakákoli změna
poměrů na straně rodiče důvodem k novému zhodnocení celé situace.181
Z pozitivního závazku státu na poli ústavní garance a ochrany rodičovství a rodiny,
resp. rodinného a soukromého života (čl. 32 LZPS a čl. 8 EÚLP) vyplývá, že soudy jsou
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povinny svěřenými procesními prostředky vytvářet předpoklady pro narovnání narušených
vztahů mezi rodiči a dětmi, včetně prostředků donucení, může-li takové opatření vést
ke sledovanému cíli a je-li přiměřené.
Jediným kritériem pro vyslovení zákazu styku rodiče s dítětem je aktuální nezbytnost
takového opatření a zájem dítěte, z něhož tato nezbytnost vyplývá. Rozhodnutí soudu
o zákazu styku nelze pojímat jako konečné odklizení nepříjemného sporu. Intenzita zásahu do
základního práva podle čl. 32 odst. 4 LZPS a čl. 8 odst. 1 EÚLP, jakou představuje právě
zákaz styku rodiče s dítětem, velí, aby soudy a státní orgány nečekaly pasivně, až dítě
dosáhne formální zletilosti a předmět řízení odpadne, popř. až se samovolně či jinak změní
poměry a jedna ze zúčastněných stran se na soud znovu obrátí s formálně procesním návrhem
na úpravu styku. Orgány sociálně-právní ochrany a soudy, každý ve své působnosti, proto
musí aktivně zkoumat, zda důvody tohoto opatření trvají, jinými slovy, zda se toto opatření
postupem času a změnou okolností nestalo nepřiměřeným. 182
Ačkoliv rodinné právo snad ještě ve větší míře než jiné části občanského práva počítá
s tím, že rodinně-právní vztahy budou probíhat bez zásahů správních orgánů nebo soudů,
vznikají sociálně-patologické situace, v nichž je jejich intervence nezbytná. Na to reaguje i
ustanovení § 27 odst. 4 ZOR, podle kterého, vyžaduje-li to zájem dítěte a poměry v rodině,
může soud upravit styk dítěte i s prarodiči a sourozenci.183
Jelikož prarodiče a sourozenci nejsou jediní, kteří mají k dítěti takový citový vztah, jímž
rozvíjejí jeho citový život a jiným způsobem jej obohacují, vznikla v odborných kruzích
otázka, zda soud může upravit styk dítěte i s jinými osobami, než které jsou uvedeny
v ustanovení § 27 odst. 4 ZOR, přičemž může přitom jít i o osoby, k nimž má dítě citový
vztah a které se v minulosti podílely na jeho výchově, např. teta, strýc, bývalý manžel rodiče
dítěte, dítě bývalého manžela, sousedka. Existuje názor, že s přihlédnutím k čl. 3 Úmluvy o
právech dítěte lze na základě analogie k ustanovení § 27 odst. 4 ZOR upravit ve výjimečném
případě styk i s těmito třetími osobami. 184 Stoupenci opačného názoru vycházejí z toho, že
z formulace zákona ani za pomoci analogie nelze k takovým možnostem dospět, neboť by
docházelo k nepřípustnému omezení rodičovské zodpovědnosti rodičů.. Jediným řešením by
bylo rozhodnutí podle ustanovení § 44 odst. 2 ZOR, tj. omezení rodičovské zodpovědnosti
toho rodiče, který styku dítěte s těmito osobami brání, a v každém případě by bylo třeba velmi
182
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pečlivě uvažovat o zvláštním zájmu dítěte, který by si vyžadoval takový zásah do rodičovské
zodpovědnosti.
Dobré je připomenout, že soudní úprava styku není vyloučena ani v případe střídavé
výchovy, a to zejména tehdy, určí-li soud období střídání delším časovým úsekem (např. 1
měsíc).185

4.4.2.2.4 Exkurz do praxe německých soudů
V okrsku soudu rodinného práva v Cochemu se v letech 1992 – 1993 pod taktovkou
německého soudce Jürgena Rudolpha se vyvinula, a v praxi se také nadále realizuje,
interdisciplinární spolupráce příslušných profesí zabývajících se záležitostmi dětí a zvláště
rodičovským konfliktem (advokáti, sociální úřady zabývající se péčí o dítě, rodinné poradny,
mediátoři, znalci), která je založena na myšlence nenechat se instrumentalizovat konfliktem
rodičů. Tato interdisciplinární spolupráce je v praxi známa jako “Cochemská praxe” (resp.
“Cochemský model”).186 Tato „sesíťovaná“ spolupráce odborných profesí účastných na
rodičovských sporech se vytvořila s cílem dosáhnout v zájmu dobra dětí urovnání sporu jejich
rodičů a ve vzájemné shodě dosáhnout řešení tak, že středem zájmu jsou děti a jejich vnímání
skutečnosti. Vzájemně koordinované profese vnímají konflikt rodičů perspektivou dítěte.
Cílem je přivést rozhádané rodiče, alespoň v nejminimálnějším zájmu svých dětí, k jejich
rodičovské autonomii, a tím ke (znovu)nabytí společné odpovědnosti. Způsob práce a
úředního jednání se na základě trvalého dalšího vzdělávání profesí a rozvoje vypracovaných
premis vyznačuje časnou, a tím i preventivní intervencí v konfliktech; pokud není nalezeno
počáteční mimosoudní a rovněž rychle nařízené řešení, sepíší advokáti každého z rodičů
krátce pozice svých mandantů a doručí je soudu rodinného práva, který během následujících
dvou až tří týdnů určí termín prvního ústního soudního jednání, na něž pozve rodiče, advokáty
a odbor péče o dítě. Písemná podání protistrany ani písemné zprávy odboru péče o dítě nejsou
potřeba, neboť pracovník odboru péče o dítě krátce před tímto jednáním kontaktuje rodiče i
děti, a je tak bezprostředně informován o aktuální situaci. Při tomto soudním jednání mají
všichni zúčastnění možnost podrobně přednést a objasnit své pozice, zájmy a potřeby. Pokud
rodiče nedojdou ani k minimální dohodě, jsou bezprostředně po jednání, na němž je stanoven
termín dalšího soudního jednání, odesláni do poradny, která rovněž bezodkladně začne
pracovat na poradenském konceptu. V závislosti na konkrétní sporné situaci připadá v úvahu
185
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místo poradny angažování rovněž rychle a cíleně jednajícího soudního znalce. Tento postup,
praktikovaný účastnými profesemi, výrazně deeskaluje vzniklý konflikt.
Cochemské praxi jde převážně o to přivést rodiče opět ke vzájemné komunikaci, a tím
vytvořit základ pro jejich společnou rodičovskou odpovědnost. Vytvořila se tak nová
instituce, jejíž již mnohaletá praxe vede i u velmi vyhrocených rodičovských konfliktů téměř
ve všech případech ke smíru rodičů, který je jimi oběma akceptovaný, a tím i trvale udržitelný
– a může tak povzbudit i ostatní k následování.
Sice neexistují žádné zákonné normy, které by předepisovaly, nabízely nebo
doporučovaly sesíťované řešení konfliktu ve shodě, ale také neexistuje žádná zákonná norma,
která by tento postup vylučovala.

4.4.3 Výkon rodičovské zodpovědnosti ve vztahu mezi rodiči a třetími osobami
Jak již bylo shora uvedeno, rodiče nemohou převádět svá práva a povinnosti vyplývající
z rodičovské zodpovědnosti na jiné subjekty. Mohou pouze přenechat výkon některých
dílčích oprávnění třetím osobám, což je však nezbavuje odpovědnosti. Rodiče např. mohou
přenechat dočasně výkon osobní péče o dítě třetím osobám (např. prarodičům), mohou
požádat o umístětí dítěte v ústavu sociální péče apod.
Zvláštním způsobem je řešen výkon práv a povinností vyplývajících z rodičovské
zodpovědnosti v případě, že dítě bylo svěřeno do výchovy jiné osoby než rodiče nebo do
pěstounské péče apod.
Vyžaduje-li to zájem dítěte, může soud podle ustanovení § 45 ZOR svěřit dítě do
výchovy jiné fyzické osoby než rodiče, jestliže tato osoba poskytuje záruku jeho řádné
výchovy a se svěřením dítěte souhlasí. Při výběru vhodné osoby dá soud přednost zpravidla
příbuznému dítěte, nehledě na to, že je možno dítě svěřit i do společné výchovy manželů
(např. strýcovi a tetě). Při rozhodnutí o svěření dítěte do výchovy jiné fyzické osoby než
rodiče vymezí soud rozsah jejich práv a povinností k dítěti. Zpravidla je rozsah práv a
povinností soudy konkretizován tak, že fyzická osoba nebo manželé mají právo a také
povinnost zajistit výkon péče o dítě, dítě vychovávat, zastupovat a spravovat jeho jmění,
avšak pouze v běžných záležitostech.
Hana Nová ve své soudní praxi vymezuje tento rozsah práv a povinností tak, že stanoví,
že třetí osoba je oprávněna i povinna dítě vychovávat, zastupovat v běžných záležitostech,
včetně zajišťování běžných lékařských úkonů a běžných školních záležitostí, přijímat za dítě
výživné (popř. důchod, sociální dávky apod.), podávat návrh na výkon rozhodnutí, pokud by
výživné ze strany povinných osob nebylo placeno dobrovolně atp., s tím, že v odůvodnění
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rozsudku se zabývá upřesněním těchto pojmů. Běžné školní záležitosti vysvětluje jako dozor
nad plněním školních povinností a kontakt s učiteli, nikoliv výběr školy. Běžné zdravotní
záležitosti představují zajištění prevence, řešení drobných nebo obvyklých zdravotních
problémů, nikoliv výběr lékaře nebo souhlas s vážnou operací atp.187
Soudním rozhodnutím nelze v žádném případě převést na fyzickou osobu všechna práva
a povinnosti vyplývající z institutu rodičovské zodpovědnosti, která přísluší ze zákona pouze
rodičům, neboť i když je nezletilé dítě svěřeno do výchovy jiné fyzické osoby než rodiče,
zůstává dle Ústavního soudu i nadále zachován rodinně právní vztah rodič – dítě.188 Ačkoliv
jsou tímto rodiče fakticky omezeni v právech a povinnostech vyplývajících z rodičovské
zodpovědnosti (zejména proto, že nemohou mít dítě u sebe, ve své péči), jsou i nadále
zákonnými zástupci nezletilého dítěte a rozhodují o jeho výchově (chápané v nejširším slova
smyslu), dítě zastupují a spravují jeho jmění. Proto rozhodování o podstatných věcech
týkajících se dítěte bývá zpravidla vyhrazeno rodičům, pokud ovšem nedošlo k zásahům do
rodičovské zodpovědnosti dle ustanovení § 44 ZOR. Rodiče však mají právo se se svým
dítětem pravidelně stýkat a komunikovat s ním různými prostředky, pokud soud nestanoví na
základě zákona jinak.189
V případě svěření dítěte dle ustanovení §§ 45a až 45d ZOR do pěstounské péče fyzické
osoby či do společné pěstounské péče manželů taktéž nezaniká rodinněprávní vztah mezi
dítětem a jeho přirozenou rodinou. Vzájemná práva a povinnosti jsou upravena zákonem
v ustanovení § 45c ZOR obdobně, jak již bylo řečeno v předešlém odstavci, tj. pěstoun je
povinen o dítě osobně pečovat, přičemž má právo přiměřeně vykonávat práva a povinnosti
rodičů při zastupování a spravování záležitostí dítěte, a to jen v běžných věcech. Navíc má-li
pěstoun za to, že rozhodnutí zákonného zástupce dítěte není v souladu se zájmem dítěte,
může se domáhat rozhodnutí soudu. Pokud rodiče dítěte svěřeného do pěstounské péče nebyli
zbaveni rodičovské zodpovědnosti nebo pokud jim nebyla pozastavena rodičovská
zodpovědnost, zůstávají nadále zákonnými zástupci dítěte a rozhodují pouze o podstatných
záležitostech týkajících se dítěte, spravují jeho jmění a mají právo výchovy v širším slova
smyslu, přičemž mají právo se s dítětem navzájem osobně a pravidelně stýkat.190
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NOVÁ, Hana. Rodičovská zodpovědnost v českém právu (5.). Právo a rodina. 2008, roč. 10, č. 11, s. 23.
Viz rozhodnutí Ústavního soudu ČR ze dne 29. 10. 2002, sp. zn. II ÚS 157/01
HRUŠÁKOVÁ, Milana; JEHLIČKA, Oldřich; KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka et al. Zákon o rodině, zákon o
registrovaném partnerství: komentář. 4. vyd. Praha: Nakladatelství C.H. Beck. 2009. s. 177 – 187. ISBN
978-80-7400-061-4.
HRUŠÁKOVÁ, Milana; JEHLIČKA, Oldřich; KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka et al. Zákon o rodině, zákon o
registrovaném partnerství: komentář. 4. vyd. Praha: Nakladatelství C.H. Beck. 2009. s. 206 – 210. ISBN
978-80-7400-061-4.
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V obou případech jsou rodiče fakticky omezeni ve výkonu svých práv a povinností
vyplývajících z rodičovské zodpovědnosti, a tak již není potřeba rozhodnutí ve smyslu
ustanovení § 44 odst. 2 ZOR. Samozřejmě zůstává rodičům zachována vyživovací povinnost
k dítěti za podmínek uvedených v ustanovení § 85 a násl. ZOR. Rozdíl je jen ve způsobu
úhrady výživného, a to buď k rukám fyzické osoby, které bylo dítě svěřeno do výchovy, či
v případě pěstounské péče se platí státu, neboť tato péče je státem financována.
Zvláštním případem je kolize práv poručníka a rodiče. Poručníkem je dle ustanovení §
78 ZOR osoba, kterou soud ustanoví dítěti v případě, jestliže jeho rodiče zemřeli, byli zbaveni
rodičovské zodpovědnosti, výkon jejich rodičovské zodpovědnosti byl pozastaven nebo
nemají způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu a jejíž úlohou je nezletilého
vychovávat, zastupovat a spravovat jeho majetek. Může však nastat případ, kdy některé
oprávnění povinnosti poručníka vykonává současně i rodič, např. přiznání části rodičovské
zodpovědnosti nezletilému rodiči dle ustanovení § 34 odst. 3 ZOR.191
Pokud dojde ke svěření dítěte do péče jiné osoby (fyzické či právnické192) nebo jde-li o
jiné instituty náhradní rodinné péče a výchovy, taková rozhodnutí soudu se zásadně
nedotýkají rodičovské zodpovědnosti jako takové, neboť rodič v těchto případech zůstává
právně rodičem a zásadně není dotčena jeho rodičovská zodpovědnost; vyjma institut
osvojení, na základě kterého dochází ke statusové změně, tj. rodič přestává být právně
rodičem svého dítěte a pozbývá ex lege svoji rodičovskou zodpovědnost jako celek.

4.5 Modifikace, resp. zásahy do rodičovské zodpovědnosti a jejího výkonu
V jakýchkoliv případech, v nichž dochází k zásahům do rodičovské zodpovědnosti, jde
z pravidla o nelehká rozhodování mnohdy s nevratnými účinky na psychický vývoj
nezletilých dětí, kdy teprve dlouhodobý následný vývoj může ukázat, zda takovéto rozhodnutí
mělo příznivé účinky, či nikoli. Modifikací tak dochází mezi rodiči a dětmi k vzájemným
kolizím jejich základních práv a povinností upravených naším právním řádem.193 Prvotním
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RAIS, David. Kolize práv poručníka a rodiče – její možná řešení. Rodinné právo. 1999, roč. 1, č. 8, s. 13 –
15.
V případě ústavní výchovy dle ustanovení § 46 ZOR a ochranné výchovy na základě ustanovení § 93
zákona č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o
změně některých zákonů, zákon o soudnictví ve věcech mládeže, ve znění pozdějších předpisů.
Zejména: a) právo dítěte na rodičovskou výchovu a péči obou rodičů, b) právo dítěte na stabilitu a
kontinuitu výchovy, c) právo dítěte vyjádřit svůj názor k věcem, které se ho týkají, d) právo dítěte udržovat
kontakt se svým rodičem, jsou-li od něj odděleny, e) povinnost dítěte ctít a respektovat své rodiče, f) právo
rodičů vychovávat děti a pečovat o ně, g) právo rodičů společně pečovat o děti a vytvářet zdravé rodinné
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kritériem při nejobecnějším pohledu na rodinu a na vztah rodič – dítě by měl být hluboký
respekt k právu na rodinný život a vše, co s ním dále souvisí, přičemž jistým vodítkem pro
závěry o přiměřenosti a celkové adekvátnosti v rozhodování o zásazích do rodičovské
zodpovědnosti by z hlediska zachování lidskoprávní roviny rodinného práva měly být
následující premisy vyplývající z judikatury ESLP:194
a)

intervence do rodinného a výchovného prostředí mající za následek dokonce i
rozdělení rodiny představuje natolik závažný zásah do základních práv, že se
musí opírat o dostatečně pádné argumenty motivované zájmem dítěte;

b)

za takové lze považovat toliko vystavení dětí násilí nebo špatnému zacházení,
pohlavnímu zneužívání či zásadní nedostatek citového zázemí, znepokojivý
zdravotní stav nebo psychickou nerovnováhu u rodičů, případně nevyhovující
životní podmínky nebo materiální nedostatek ve spojení s dalšími okolnostmi;

c)

základním prvkem rodinného života zůstává nadále soužití rodičů a dětí, neboť
právě v jeho rámci se má uskutečňovat péče a výchova ze strany rodičů;

d)

natolik závažný zásah do základního lidského práva na respektování
soukromého a rodinného života, jakým je rozbití rodinného pouta, musí být
vždy materiálně naprosto v souladu se zákonem; tak je tomu tehdy, pokud
sleduje tento zásah některý nebo některé z legitimních cílů a je pro jejich
dosažení nezbytný, tedy zejména přiměřený sledovanému účelu; výjimky,
které upravuje čl. 8 odst. 2 EÚLP195, vyžadují nadto restriktivní interpretaci a
jejich nezbytnost v daném případě musí být zcela přesvědčivě a bez sebemenší
pochyby prokázána.

V našem kontextu je třeba podle názoru Ústavního soudu výše citované chápat tak, že
za oprávněný a tedy jediný žádoucí zásah do rodičovských práv je možno považovat jen
takový postup soudů (resp. státních orgánů) při rozhodování o právech a povinnostech
k nezletilému dítěti, který je zcela v souladu se zákonem o rodině v jeho formální i materiální
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prostředí, h) povinnost rodičů být svým osobním životem a chováním příkladem svým dětem, i) právo
rodičů se rozvést apod.
Rozhodnutí ESLP ve věcech: Olsson vs. Švédsko ze dne 24. 3. 1988, Vogt vs. Německo ze dne 26.9.1995,
Csozzari a Guinta vs. Itálie (velký senát) č. 39221/98 a 41963/98, Dewinne vs. Belgie č. 56024/00,
Zakharova vs. Francie č. 57306/00, Covezzi a Morselli vs. Itálie č. 52763/99, Kutzner vs. Německo ze
dne 26.2.2002, Bertrand vs. Francie č. 57376/00, Couillard Maugery vs. Francie ze dne 1.7.2004, Rampogna
a Murgia vs. Itálie č. 40753/98, M. G. a M. T. A. vs. Itálie č. 17421/02, Klass a ostatní vs. Německo ze
dne 6.9.1978.
Čl. 8 odst. 2 EÚLP: „Státní orgán nemůže do výkonu tohoto práva zasahovat kromě případů, kdy je to
v souladu se zákonem a nezbytné v demokratické společnosti v zájmu národní bezpečnosti, veřejné
bezpečnosti, hospodářského blahobytu země, ochrany pořádku a předcházení zločinnosti, ochrany zdraví
nebo morálky nebo ochrany práv a svobod jiných.“
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rovině.196 Zásah do rodičovských práv může být uskutečněn buď jednostranně (v případě, že
jednomu z rodičů je znemožněno uskutečňovat jeho podíl na výchově), nebo oboustranně
(když státní orgán odejme děti z výchovy rodičů a umístí je do jiného prostřední, ev. rodiče
zbaví rodičovských práv), přičemž stížnostmi pro tyto důvody porušení čl. 32 odst. 4 LZPS se
zabývá velmi často, byť je většina z nich odmítnuta pro zjevnou neopodstatněnost.197 K tomu
Ústavní soud ve své judikatuře vysvětluje, že zásah do práva je jedna věc a porušení
základního práva je věc jiná; ne každý zásah do základního práva je zároveň jeho porušením.
V případě soudního rozhodování o zásahu do rodičovských práv podle čl. 32 odst. 4 LZPS a
čl. 8 odst. 1 EÚLP se však protiústavním porušením těchto základních práv stane soudní
rozhodnutí jen tehdy, jestliže k němu soud dospěje nespravedlivým procesem, tj. porušením
procesních předpisů a principů vyplývajících z hlavy páté LZPS a čl. 6 EÚLP, nebo do těchto
základních práv zasáhne z jiných důvodů, než kterými lze zásah ospravedlnit (srov. čl. 8 odst.
2 EÚLP), anebo nepřiměřeně, aniž by vzal v úvahu nabízející se méně omezující
alternativy.198
V každém případě však platí, že zákonem předvídané omezení základních práv je nutno
interpretovat ústavně konformním způsobem, tedy především tak, aby aplikace takového
zákona obstála v ústavněprávním testu proporcionality. 199 Ten ve své činnosti využívá
především Ústavní soud ČR, neboť na základě testu uspěje jen takový zásah do základního
práva, který má legitimní cíl nezbytný v demokratické společnosti a neexistují jiné alternativy
dosažení cíle.200 Čímž nám plyne, že ústavou zaručená základní práva neplatí absolutně,
přičemž meze těchto práv podle čl. 4 LZPS mohou být upraveny pouze zákonem a musí být
přitom šetřena jejich podstata a smysl.

4.5.1 Modifikace rodičovské zodpovědnosti výslovně v zákoně uvedené
Zajištění řádné výchovy dětí někdy vyžaduje, aby byla provedena opatření zasahující do
rodičovské zodpovědnosti. Jsou jimi dle ustanovení § 44 ZOR pozastavení výkonu rodičovské
zodpovědnosti, omezení rodičovské zodpovědnosti anebo zbavení rodičovské zodpovědnosti.
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Rozhodnutí Ústavního soudu ČR ze dne 15. 4. 1998, sp. zn. I. ÚS 471/97.
BUBELOVÁ, Kamila. Porušení práva na rodinný život. Právní fórum. 2009, roč. 6, č. 7, s. 253 – 258.
Rozhodnutí Ústavního soudu ČR ze dne 13. 12. 2006, sp. zn. III. ÚS 438/05.
ELISCHER, David. Zásahy státu do rodičovské zodpovědnosti a rozhodnutí Evropského soudu pro lidská
práva. Právo a rodina. 2011, roč. 13, č. 4, s. 1 – 6.
Např. rozhodnutí Ústavního soudu ČR ze dne 7. 12. 2005, sp. zn. IV. ÚS 412/04.
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4.5.1.1 Pozastavení rodičovské zodpovědnosti
Brání-li rodiči ve výkonu jeho rodičovské zodpovědnosti závažná překážka a vyžadujeli to zájem dítěte, může soud na základě ustanovení § 44 odst. 1 ZOR pozastavit výkon
rodičovské zodpovědnosti.
Nejedná se o žádné „sankcionování” rodiče, neboť narozdíl od omezení či zbavení
rodičovské zodpovědnosti je rozhodujícím znakem (kritériem) skutečnost, že rodič v podstatě
z objektivních důvodů nemůže vykonávat práva a povinnosti plynoucí z rodičovské
zodpovědnosti. Jinými slovy, jeho subjektivní neschopnost realizovat práva a naplňovat
povinnosti při péči o nezletilé dítě musí vycházet z vnějších objektivních okolností jako např.
pro jeho dlouhodobou nepřítomnost v rodině z důvodů dlouhodobého zahraničního pobytu,
pro nemoc, jakož i z důvodů výkonu trestu odnětí svobody.201
Rozhodnutí o pozastavení rodičovské zodpovědnosti by mělo být časově neomezené,
neboť nelze předpokládat, jak dlouho daný stav potrvá. Pozastavením rodičovské
zodpovědnosti rodiči sice nezaniká jeho rodičovská zodpovědnost, nadále je formálně jejím
nositelem, ale práva a povinnosti z ní vyplývající vykonávat nemůže. Pokud je znám druhý
rodič a vykonává svoji rodičovskou zodpovědnost řádně, stává se tak jediným a výlučným
nositelem rodičovské zodpovědnosti, v opačném případě (či je-li pozastavena rodičovská
zodpovědnost oběma rodičům) musí být dítěti dle ustanovení § 78 a násl. ZOR ustanoven
poručník.202
4.5.1.2 Omezení rodičovské zodpovědnosti
O omezení rodičovské zodpovědnosti může soud podle ustanovení § 44 odst. 2 ZOR
rozhodnout tehdy, nevykonává-li rodič řádně povinnosti vyplývající z rodičovské
zodpovědnosti a vyžaduje-li to zájem dítěte.
Omezení rodičovské zodpovědnosti tak přichází v úvahu vždy v určité oblasti
povinností, jež je zanedbávána jak z důvodů objektivních (např. nepříznivým zdravotním
stavem dovolující vykonávat jen určitou oblast rodičovské zodpovědnosti), tak i (převážně)
z důvodů subjektivních, a to zejména v případech, kdy rodiče nebo některý z nich nevěnují
výchově svého dítěte potřebnou péči (určité záležitosti podceňují či nevěnují jim náležitou
pozornost), dávají přednost svým vlastním zájmům a ponechávají dítě bez potřebného
výchovného vedení, popř. nesnaží se důsledným výchovným působením odvrátit dítě od
špatné společnosti, nebo v případech, kdy se jeví důvodná obava, že by rodiče řádně
201
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MOTEJL, Otakar; ČERNÁ, Iva; PANOVSKÁ, Klára et al. Rodina a dítě. Brno : Kancelář veřejného
ochránce práv, 2007. s. 43.
NOVÁ, Hana. Rodičovská zodpovědnost v českém právu (5.). Právo a rodina. 2008, roč. 10, č. 11, s. 20 –
21.
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nehospodařili s majetkem nezletilého apod., vždy ovšem za předpokladu, že nedostatky
rodičů při plnění rodičovských práv a povinností nedosáhly intenzity, pro kterou by bylo
nutno použít jiného opatření podle zákona o rodině. Omezit rodičovskou zodpovědnost lze jen
ve vztahu ke konkrétnímu dítěti nebo dětem.203
Rozhodnutí o omezení rodičovské zodpovědnosti musí dle ustanovení § 44 odst. 2 in
fine ZOR obsahovat konkrétní vymezení rozsahu práv a povinností, na které se omezení podle
okolností každého případu vztahuje. Výkon těchto práv se tak koncentruje v osobě druhého
rodiče, pokud vykonává své povinnosti řádně. Není-li takového rodiče, musí být dítěti v tomto
rozsahu ustanoven opatrovník.
4.5.1.3 Zbavení rodičovské zodpovědnosti
Zbavení rodiče rodičovské zodpovědnosti představuje nejintenzivnější zásah ze strany
státu do vztahu mezi rodičem a dítětem, resp. do rodičovského pouta vůbec. Představuje tak
od civilního zákonodárce nejtvrdší sankci pro rodiče (jako ultima ratio) za jeho negativní
jednání, čímž řeší nejhorší patologické jevy vzniklé v rodinném prostředí.
Soud k takovému zásahu podle ustanovení § 44 odst. 3 ZOR vždy přistoupí, zneužívá-li
rodič svou rodičovskou zodpovědnost nebo její výkon nebo ji závažným způsobem
zanedbává. Patří sem nejenom nejzávažnější případy zanedbávání práv a povinností, ale i
případy, kdy rodiče úmyslně vykonávají svá práva a povinnosti v rozporu s jejich účelem.
Závažným zanedbáváním rodičovských povinností dle judikatury Nejvyššího soudu je
zejména dlouhodobé neplnění rodičovských práv a povinností (rodičovské zodpovědnosti),
trvalé ponechání dítěte ve výchovném zařízení spojené s nezájmem o toto dítě a
s neprojevením snahy převzít je do rodinné výchovy, nemorální způsob života rodičů,
soustavné neplnění vyživovací povinnosti k dítěti, trestní postih pro zanedbávání povinné
výživy apod. Závažným zanedbáváním rodičovských povinností je i případ, kdy rodič o dítě
po dlouhou dobu neprojevil jakýkoliv zájem, neposílá mu žádné dárky, nad rámec běžného
výživného mu neposkytuje ničeho, neinformoval se o jeho zdravotním stavu ani prospěchu ve
škole a nepokusil se s nezletilým navázat kontakt. Přitom nestačí ke zbavení rodičovské
zodpovědnosti jen ojedinělé vybočení nebo opomenutí rodičovské péče, ale zneužívání či
zanedbávání rodičovské zodpovědnosti musí dosáhnout takového stupně, že zbavení
rodičovské zodpovědnosti je jediným účinným prostředkem ochrany dítěte. Předpokladem pro
zbavení rodičovské zodpovědnosti je, že rodič neplní své povinnosti, ač by je plnit mohl.204
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LUŽNÁ, Romana. Pozastavení a omezení rodičovské zodpovědnosti. Právo a rodina. 2008, roč. 10, č. 1, s.
6 – 7.
Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 30. 8. 2006, sp. zn. 30 CDo 2873/2005.
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Soud vždy podle ustanovení § 44 odst. 4 ZOR posoudí, zda neexistují důvody pro
zahájení řízení o zbavení rodičovské zodpovědnosti, dopustil-li se rodič úmyslného trestného
činu proti svému dítěti či ke spáchání trestného činu své dítě mladší patnácti let použil,
popřípadě se dopustil trestného činu jako spolupachatel, návodce či pomocník k trestnému
činu spáchanému jeho dítětem.
Veřejný ochránce práv se při svých šetřeních opakovaně setkal s případy, kdy OSPOD
podával v souvislosti s výkonem trestu odnětí svobody jednoho z rodičů soudu návrh na
zbavení rodičovské zodpovědnosti, aniž by takový návrh byl s ohledem na okolnosti případu
opodstatněný. Pouze v případě odsouzení rodiče k trestu odnění svobody pro trestný čin, který
svědčí o závažném mravním i charakterovém narušení rodiče, lze zvážit i podání návrhu na
omezení. V ostatních případech (krom shora uvedeného ustanovení § 44 odst. 4 ZOR) je sice
zřejmé, že déletrvající pobyt rodiče ve vězení jej vylučuje z řádného plnění rodičovských práv
a povinností, nezakládá ovšem sám o sobě pravidlo pro zbavení rodičovské zodpovědnosti, je
však primárně kritériem pro její pozastavení.205
Rodičovské zodpovědnosti tak může být zbaven jeden z rodičů nebo oba dva, přičemž
musí být vždy v rozhodnutí uvedeno, kterého rodiče ve vztahu ke kterému dítěti se rozhodnutí
dotýká, což bude záležet na okolnostech konkrétního případu. V žádném případě nelze zbavit
rodiče rodičovské zodpovědnosti k dětem, které se teprve mohou narodit, nebo jsou naopak
již zletilé, či důvody pro zbavení rodičovské zodpovědnosti již pominuly. Nelze rodiče zbavit
jen některých práv a jiná mu ponechat.206 Není-li žádného rodiče, v němž by se koncentrovala
rodičovská zodpovědnost za druhého rodiče, jenž je jí zbaven, musí soud ustanovit poručníka.
Dojde-li k podstatné změně poměrů (clausula rebus sic stantibus) lze zbavení (jakož i
omezení) rodičovské zodpovědnosti zrušit a obnovit ji, odpadnou-li důvody, pro které ke
zmíněným opatřením soudu došlo, pokud ovšem dítě nebylo již osvojeno.207 Podmínkou je
trvalá změna poměrů připouštějící obnovení rodičovské zodpovědnosti v souladu se zájmem
dítěte, projevující se tak, že rodiče změnili své chování a způsob života a poskytují tak
záruku, že rodičovská zodpovědnost bude jimi vykonávána řádně. 208

205
206
207
208
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ochránce práv, 2007. s. 44 - 45.
R 41/1976
R 41/1976
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4.5.2 Faktické modifikace rodičovské zodpovědnosti, resp. jejího výkonu,
vyplývající z jiných opatření
Kromě případů uvedených v ustanovení § 44 ZOR se zásahy státu do sféry rodičovské
zodpovědnosti projevují i v jiných souvislostech a situacích. Je to vždy, jsou-li rodiče nuceni,
někdy i proti své vůli, akceptovat takové soudní rozhodnutí, jež se přímo týká jejich dítěte
nebo jehož následky jsou schopny ovlivňovat vztah mezi rodiči a dětmi:
a)

rozhodnutí o výchovných poměrech dětí – rozhoduje-li soud podle
ustanovení § 50 odst. 1 ZOR, s kým bude dítě nadále žít, jestliže rodiče nežijí
spolu, nebo rozhoduje o tom, jak budou uspořádány poměry dětí v případě
rozvodu jejich rodičů podle ustanovení § 25 a § 26 ZOR, mají takováto
rozhodnutí zásadní vliv na výkon rodičovské zodpovědnosti oněch dotyčných
rodičů; zejména v případech, kdy se rodiče nedohodnou a soud rozhoduje proti
vůli jednoho z nich, případně proti vůli obou;

b)

omezení a zákaz styku rodiče s dítětem – pokud soud v souvislosti
s rozhodováním o výchovných poměrech dětí rozhoduje o styku dítěte s jedním
rodičem (nebo oběma) podle ustanovení § 27 ZOR, také svým způsobem
zasahuje do oblasti, kterou by si za jiných okolností upravili podle své vůle;
k zásadní faktické modifikaci rodičovské zodpovědnosti dochází především
skrze vyslovení rozhodnutí soudu dle ustanovení § 27 odst. 3 o omezení či
zákazu styku rodiče s dítětem, je-li to na základě zákona nutné v zájmu
dítěte;209

c)

vykázání ze společného obydlí – institut zakotvený v ustanovení § 76b OSŘ
představující preventivní opatření proti eskalaci domácího násilí i sankci
zároveň, má pro vykázaného rodiče dopouštějícího se domácího násilí, jehož
obětí tak může být i dítě (buď obětí přímou či nepřímou – jako svědek týrání
někoho druhého v rodině), faktické následky v podobě dočasného vyloučení
z realizace jeho rodičovské zodpovědnosti přímou formou, tj. prostřednictvím
osobního styku; nadále je však právním zástupcem dítěte a může tak
rozhodovat v podstatných věcech a spravovat jeho jmění;

d)

zdržení se setkávání s obětí domácího násilí – v témže ustanovení § 76b OSŘ
je zakotven také institut zdržení se setkávání s obětí domácího násilí, které by
nemělo být vztahováno na osoby, kterých se přímo netýká, tedy dětí, které
nebyly týrány, a to ani pasivně;

209
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e)

svěření dítěte do péče jiné osoby - je-li dítě svěřeno do péče jiné (třetí) osoby,
část práv a povinností vyplývajících z rodičovské zodpovědnosti tak přecházejí
na tuto třetí osobu, přičemž se taková rozhodnutí nedotýkají samotné podstaty
existence rodičovské zodpovědnosti; jedná se o následující instituty: svěření
dítěte do péče jiné osoby než rodiče (ustanovení § 45 ZOR), pěstounskou péči
(ustanovení § 45 a – 45d ZOR), předpěstounskou péči (ustanovení § 45b odst.
2 ZOR), předosvojitelskou péči (ustanovení § 69 ZOR) nebo institut
poručenství (ustanovení § 78 a násl. ZOR); míra zásahu státu do rodičovské
zodpovědnosti

prostřednictvím

těchto

institutů

je

dána

konkrétními

podmínkami každého jednotlivého případu, s výjimkou institutu poručenství, a
na zvážení soudu, neboť zákon (kromě institutu pěstounské péče a svým
způsobem i poručenství) výslovně nevymezuje tato zásahy;
f)

nařízení ústavní výchovy – představuje velmi vážný a razantní zásah státu do
rodičovské zodpovědnosti; práva a povinnosti zařízení, jemuž dal stát úkol při
splnění určitých zákonných podmínek daných ustanovením § 46 ZOR převzít
část rodičovské zodpovědnosti, jsou vymezeny zákony z oblasti práva
správního; především je nutno připomenout, že ústavní zařízení nemají
jednotnou právní úpravu, neboť jsou podřízena různým rezortům státní správy,
totiž Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvu zdravotnictví
a Ministerstvu práce a sociálních věcí;

g)

ustanovení opatrovníka dítěti - je-li dítěti ustanoven opatrovník podle
ustanovení § 83 ZOR, čímž tak stát zasahuje do rodičovské zodpovědnosti
rodičů (do určité oblasti jejich práv a povinností) a nahrazuje tak vůli rodičů
prostřednictvím opatrovníka;

h)

zásahy správních (státních) orgánů do rodičovské zodpovědnosti především prostřednictvím orgánů sociálně-právní ochrany dětí (zejména
v rámci zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí), dále zásahy
zdravotnických orgánů (povinné očkování, povinná prevence, vynucování
povinností podle hygienických předpisů) atp.; dále by neměla být opomenuta
ani přezkumná povinnost soudu nad právními úkony, jimiž rodiče disponují
s majetkem svých dětí, podle ustanovení § 28 ObčZ, které nemají běžnou
povahu, a rodiče tak částečně omezuje při správě majetku dítěte;

i)

vazba a výkon trestu odnětí svobody – rodiče ve výkonu trestu odnětí
svobody (resp. ve vazbě) jsou pouze fakticky omezeni ve výkonu rodičovské
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zodpovědnosti, a to zejména v osobní péči, nicméně nadále jsou zákonnými
zástupci s právem rozhodovat o podstatných věcech dítěte, a nebylo-li soudem
na základě zákona stanoveno jinak, mají i právo se v rámci povolených návštěv
s dítětem i osobně stýkat či udržovat jiný, nepřímý styk s dítětem; je třeba
rozlišovat, zda je rodič ve výkonu trestu odnětí svobody z důvodu např. týrání
dítěte, domácího násilí, zneužití dítěte k trestné činnosti atd., nebo z jiných
důvodů, pak je třeba posoudit (souvisí-li trestná činnost rodiče s dítětem), zda
rodiče zbavit rodičovské zodpovědnosti dle ustanovení § 44 odst. 4 ZOR nebo
mu omezit nebo zakázat s dítětem (osobní) styk dle ustanovení § 27 odst. 3
ZOR.

4.6 Zánik rodičovské zodpovědnosti
Rodičovská zodpovědnost představuje souhrn práv a povinností rodičů při péči o
nezletilé dítě, který náleží rodičům po celou dobu od narození dítěte do nabytí jeho zletilosti.
S tímto souhrnem, jako s jedním celkem, nemohou rodiče volně disponovat (s jednotlivými
částmi však disponovat mohou – např. krátkodobé svěření do osobní péče osobě hlídající
děti), převádět jej na jiné osoby či se rodičovské zodpovědnosti vzdát. K zániku rodičovské
zodpovědnosti za života rodičů může dojít pouze soudním rozhodnutím.
Jak již bylo shora naznačeno, nejběžnějším případem zániku rodičovské zodpovědnosti
je nabytí zletilosti dítěte, ať již dosažením věkového limitu 18 let, nebo uzavřením manželství
u osoby starší 16 let a mladší 18 let, s přivolením soudu podle ustanovení § 13 ZOR. V
takovém případě však je nutné vždy mít na paměti, že může zůstat zachována vyživovací
povinnost, jsou-li splněny zákonné podmínky ustanovení § 85 ZOR, připravují-li se děti na
budoucí povolání, neboť v tomto specifickém případě vyživovací povinnost určitým
způsobem přesahuje rámec rodičovské zodpovědnosti. Z hlediska zcela objektivních důvodů
zaniká rodičovská zodpovědnost též smrtí kteréhokoliv z účastníků tohoto vztahu: dítěte nebo
rodiče (resp. osvojitele).
Soudním rozhodnutím může dojít k zániku rodičovské zodpovědnosti rodiče především
v případě zbavení rodičovské zodpovědnosti podle ustanovení § 44 odst. 3 a 4 ZOR, přičemž
o vyživovací povinnosti platí totéž, co již bylo shora uvedeno, a pokud to konkrétní případ
umožní, může být takovému rodiči umožněno právo stýkat se se svým dítětem. Rodičovská
zodpovědnost rodičů zaniká též právní mocí rozsudku o osvojení dítěte, když tímtéž
okamžikem vznikají mezi osvojencem a osvojitelem stejné právní vztahy jako mezi rodiči a
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dětmi, v takovém případě zanikají rodičům veškerá práva a povinnosti v souvislosti
s rodičovstvím k dítěti, tj. včetně vyživovací povinnosti a práva styku s dítětem.
Vzhledem k tomu, že podle ustanovení § 34 odst. 2 ZOR rodičovskou zodpovědnost
mají pouze ty osoby, které jsou plně způsobilé k právním úkonům, rozhodnutím o úpravě
způsobilosti některého z rodičů k právním úkonům je dotčena též jejich rodičovská
zodpovědnost. Tito rodiče právní mocí rozsudku o omezení nebo zbavení způsobilosti
k právním úkonům pozbývají rodičovskou zodpovědnost ze zákona (mají pouze právo na styk
s dítětem a vyživovací povinnost). V posledním období se však výsledky vědeckého i
medicínského pokroku v oblasti duševních chorob projevují velmi pozitivně i v tom, že
dochází stále častěji k vrácení způsobilosti k právním úkonům. Tím se i ze zákona obnovuje
rodičovská zodpovědnost těchto rodičů a mělo by být znovu jednáno o výchovných poměrech
dítěte v této změněné situaci. 210
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5 Rodičovská zodpovědnost v Evropě a její vývojové tendence
Jak již bylo výše řečeno, v druhé polovině minulého století, převážně v 70. a 80. letech,
docházelo postupně v evropských zemích k zrovnoprávnění mužů a žen. Tato rovnoprávnost
se nevyhnula ani právu rodinnému, kdy zákonodárci začali nahlížet na oba rodiče (otce i
matku) stejným pohledem. Postupně se tak v jednotlivých zemích staví oba rodiče na stejnou
úroveň a stávají se oba stejnými nositeli rodičovských práv a povinností (zejména ve věcech
péče o dítě, správě jeho jmění a v jeho zastupování), které vykonávají společně.
K zásadním změnám docházelo jak v oblasti určení rodičovské zodpovědnosti tak i
jejího výkonu. Zatímco v dřívější době náležela veškerá rodičovská moc (autorita) otci a jen
manželské páry mohly vykonávat rodičovská práva a povinnosti (svobodná matka byla často
ve svém výkonu rodičovských práv a povinností omezována mocí otcovskou), pojem
společné rodičovské péče byl poprvé zmíněn v kontextu v porozvodové péči o děti. Společná
rodičovská zodpovědnost rozvedených rodičů (později též i nesezdaných rodičů) je v dnešní
době ve většině právních systémů pravidlem. V dnešní době, v některých právních systémech,
je dokonce možné, že více než dva lidé mohou být nositeli rodičovské zodpovědnosti.
K otázce porozvodové péče o dítě přistupovali evropští zákonodárci ze začátku
benevolentně. Základy opatrovnického zákonodárství v Evropě vznikaly koncem 19. století,
tedy v dobách, kdy se počet rozvádějících se manželství počítal na promile. V soudním
systému se tedy racionálně vycházelo z toho, že u jednoho z partnerů se musí vyskytovat
„vážná psychická deviace”. Úkolem soudu tedy bylo zjistit, u kterého z partnerů se deviace
vyskytuje, a svěřit dítě do péče toho druhého rodiče.211
Ve stejném duchu porozvodové úpravy vztahů k nezletilému dítěti řešili západoevropští
zákonodárci i v poválečném období, kdy rozvodem zanikla společná rodičovská
zodpovědnost rodičů. Rodičovskou zodpovědnost tak získal ten z rodičů, kterému bylo dítě
soudem svěřeno do péče; druhému z rodičů tak náleželo pouze právo na styk s dítětem. Státy
bývalého východního bloku však zanechávaly společnou rodičovskou zodpovědnost i po
rozvodu rodičů. Západoevropské státy přecházely na tuto koncepci až s odstupem času.
Například v Německu do roku 1998 byla pro soudce nutnost svěřit dítě do péče jednoho
z rodičů, který se tak stal jediným nositelem rodičovské zodpovědnosti, a druhému náleželo
pouze právo kontaktu. Po novele zákona o dítěti z roku 1998 zůstává společná péče
(rodičovská zodpovědnost) rodičů i po rozvodu (výlučnou péči jednoho rodiče může soud
211
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ustanovit pouze na základě podané a opodstatněné žádosti). Jelikož každý z rodičů má tak
právo na výchovu svého dítěte, musí se soud zabývat otázkou, komu bude dítě svěřeno do
výhradní výchovy jednoho z rodičů, nebo zda bude nově svěřeno do společné či střídavé
výchovy obou rodičů, dohodnou-li se na takové úpravě. Jak již bylo výše uvedeno, společnou
či střídavou výchovu začal již dříve prosazovat perfektně fungující model cochemského
systému. Jeho podstatou je převrácení logiky opatrovnické regulace, kde namísto
vybalancovávání práva dítěte na oba rodiče a práva rodičů na výchovu, je soudcovský
imperativ, že je společnou rodičovskou povinností dítě i po rozchodu vychovávat.
Organizačně je vytvořeno takové prostředí, které jednak deeskaluje napětí mezi rodiči a dále
vytváří účinný tlak na rozvádějící se rodiče, aby se společně dobrali co nejvíce optimální
opatrovnické úpravy na bázi společné či střídavé výchovy. V prosazování střídavé výchovy
šla nejdále belgická úprava, kdy v roce 2006 byla zákonodárci odsouhlasena zákonná
přednost střídavé výchovy, tj. nedohodnou-li se rodiče o úpravě poměrů ke svému dítěti, svěří
soud dítě do střídavé výchovy obou rodičů, v případě zamítavého výroku jej musí písemně a
přezkoumatelně zdůvodnit, proč nenařídil tuto zákonnou úpravu.
V otázce určování rodičovské zodpovědnosti v evropských zemích můžeme velmi
zjednodušeně rozdělit evropské státy do tří skupin podle toho, jak postupují v otázce
stanovení rodičovské zodpovědnosti u dětí narozených mimo manželství:
a)

Do první skupiny spadají státy, kde rodičovskou zodpovědnost získává jen
matka dítěte; sem patří Rakousko, Anglie a Wales, Finsko, Německo
Nizozemí, Irsko, Norsko, Švédsko či Švýcarsko. Předpokladem pro získání
rodičovské zodpovědnosti pouze matkou je, že rodiče dítěte nejsou manželé.
Přestože dle právních předpisů těchto států vzniká rodičovská zodpovědnost
matky automaticky ze zákona okamžikem narození dítěte, není vyloučeno, aby
jí nabyl také otec, a to prostřednictvím dohody či souhlasného prohlášení
rodičů.

b)

Do druhé skupiny patří státy, které nečiní rozdíl mezi sezdanými a
nesezdanými páry a přiznávají rodičovskou zodpovědnost oběma zákonně
určeným rodičům; sem spadá např. Litva, Polsko, Rusko, Španělsko, Belgie,
Bulharsko nebo Česká republika.

c)

Do poslední skupiny spadají státy, které považují za podstatné, jak rychle
rodiče (zejména otcové) své dítě uznali nebo jakým způsobem bylo rodičovství
určeno, příp. zda spolu rodiče žijí ve společné domácnosti; sem můžeme
zařadit Francii, Řecko, Maďarsko, Itálii či Portugalsko. Např.v případech, kdy
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je rodičovství určeno soudem, se předpokládá, že rodič (zpravidla otec) nechtěl
své rodičovství uznat, čímž mu je odepřena možnost stát se držitelem
rodičovské zodpovědnosti do té doby, než oba rodiče souhlasně prohlásí, že ji
budou vykonávat společně.
Státy, které přičítají automaticky rodičovskou zodpovědnost u dětí narozených mimo
manželstvi jen jednomu rodiči, vylučují tak druhého rodiče z výkonu práv a povinností
spojených s rodičovskou zodpovědností. Jinými slovy řečeno, ponechávají na něm, zda chce
být nositelem rodičovské zodpovědnosti, zda se chce dobrovolně přihlásit jako rodič dítěte a
jako osoba ochotná nést práva a povinnosti vyplývající z rodičovské zodpovědnosti. Většinou
však k tomu musí dojít v součinnosti s druhým rodičem dítěte či s jeho souhlasem (dohodou
či společným prohlášením). Pokud k tomu nedojde, zůstává tak pouze jeden z rodičů jediným
držitelem rodičovské zodpovědnosti (zpravidla matka).212
Dle mého názoru v takovýchto případech dochází k nerovnému zacházení s otci
nemanželských dětí oproti otcům dětí manželských a bylo by vhodné se zamyslet nad
otázkou, zda takováto rozdílná pravidla nediskrimují děti nemanželské oproti manželským,
což by bylo v rozporu s článkem 2 ÚPD.
Ovšem v těch státech, kde přiznávají rodičovskou zodpovědnost oběma rodičům, bez
ohledu na to, jsou-li manželé, či nikoliv, je otázkou, v jaké míře plní své povinnosti a práva
oba rodiče v případě, když jeden z rodičů s dítětem nežije ve společné domácnosti a stýká se
s ním několikrát za měsíc či vůbec, nehledě na to, že stále má takový rodič právo rozhodovat
o podstatných věcech a že může svými rozhodnutími šikanovat druhého rodiče (je-li mezi
rodiči nenávist), vyvolávat vzájemné konflikty či mařit svým nedůvodným nesouhlasem
rozhodnutí druhého rodiče. Na druhé straně rodič, který žije s dítětem, může mít tendenci
pokusit se odděleně žijícího rodiče zcela eliminovat z podílení se na výchově společného
dítěte.

Dne 1. 5. 2004 se Česká republika stala součástí evropského integrovaného celku, tj.
Evropské unie, která je především charakterizována jako prostor bez vnitřních hranic, v němž
je obecně kterémukoliv občanu kteréhokoliv členského státu zaručen nejen svobodný a ničím
neomezený pohyb jeho osoby, ale navíc je zaručen i volný pohyb zboží, služeb a kapitálu.
Prohloubením původního záměru ekonomické integrace se tak dospělo k vytvoření
212
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jednotného vnitřního trhu charakterizovaného čtyřmi základními svobodami (volný pohyb
zboží, osob, služeb a kapitálu), které následně vyvolaly nutnost doplění integrace v dalších
oblastech práva.
Účinky vstupu České republiky do Evropské unie, např. právě v podobě častějšího
pobytu občanů jiných členských států na našem území a jejich častější účast v právních
vztazích vzniklých na území ČR, se teprve pomalu začínají projevovat v jednotlivých částech
každodenního života. Lidé tak bez překážek přejíždějí z jednoho členského státu do druhého.
Jako spotřebitelé kupují zboží, kupují a pronajímají si nemovitosti, vstupují do
pracovněprávních vztahů, uzavírají manželství, zakládají rodiny, umírají a zanechávají
dědictví. Jednou z oblastí zasažených těmito významnými změnami je i poskytování sociálněprávní ochrany dětí, a to především v rámci pomalu narůstajících rodinněprávních vztahů
s cizím prvkem. 213
Evropská unie jakožto hospodářská (ekonomická) a politická nadstátní organizace
představuje též evropského normotvůrce, jehož normy jsou součástí širšího komplexu
pramenů práva Evropské unie. Nejčastější formou těchto pramenů práva jsou nařízení a
směrnice. Obecně je třeba zdůraznit, že nařízení (Regulations) jsou bezprostředně závazná a
stávají se bez dalšího součástí právního řádu každého členského státu EU (od členského státu
se tedy již nevyžaduje vůbec žádné vnitrostátní opatření k jejich „uzákonění”), na rozdíl od
směrnic (Directives), které sice nejsou bezprostředně závazné, avšak zakládají povinnost
členským státům převzít příslušnou právní úpravu do svého právního řádu, zpravidla právě ve
formě vnitrostátního zákona.
Soukromoprávní vztahy s mezinárodním prvkem jsou v zásadě nadále upraveny
národními právními řády. Rozdíly v hmotněprávní úpravě lze odstraňovat dvojím způsobem.
Prvním z nich je sbližování či přímo unifikace právní úpravy. Tato cesta je však přijatelná jen
pro určité zvláštní oblasti úpravy. Druhý způsob spočívá v unifikaci kolizních norem, což je
proces méně ambiciózní. Ten respektuje různost hmotněprávních úprav v jednotlivých
státech, ale snaží se o to, aby bylo aplikováno vždy hmotné právo téhož státu bez ohledu na
to, kde probíhá řízení.214 Unifikací se však rozumí realizace jednotných právních předpisů
obsahujících identická ustanovení. Je to forma právní integrace, ke které můžeme dospět
nejen pomocí mezinárodních smluv a předpisů týkajících se Evropské unie, ale také pomocí
podobných vnitrostátních norem. Na druhé straně harmonizace práva nesměřuje, jak se ze
213
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samotného výrazu nabízí, k doslovné harmonii právních textů, ale pouze ke sbližování jejich
obsahů. Harmonizace v rámci Evropské unie je především zaručována vydáváním směrnic.215
Snahou EU je sjednotit pravidla tak, aby byly co nejvíce odstraněny odlišnosti dané
právními řády jednotlivých členských států, a došlo tak k větší harmonizaci a unifikaci
právních řádů (vytvořit jednotné nakládání s právem), vytvořit společná pravidla pro určení
mezinárodní pravomoci soudů a zajistit tak jednotný přístup k soudům, zabezpečit hladké
uznání a výkon rozhodnutí a sjednotit úpravu otázek z oblasti tzv. mezinárodní právní pomoci
(např. doručování, dokazování atp.), což vede k efektivnějšímu vymáhání práva v rámci
evropského justičního prostoru, jenž je vlastně doprovodným jevem ekonomické integrace.
V odborných kruzích se však tradičně hovořilo a i nadále se hovoří o rodinném právu
jako o oblasti práva, jež jako zrcadlo odráží společenský, politický, ideologický, náboženský a
kulturní vývoj dané země, z čehož vyplývá, že pro harmonizaci, či dokonce unifikaci je
rodinné právo nejméně vhodnou oblastí. 216
Jelikož v jednotlivých právních řádech členských států EU v oblasti rodinného práva
existují velké rozdíly, je unifikace hmotného práva velmi málo pravděpodobná, tudíž
rozhodující význam tak má unifikace kolizních norem, jež je i v této oblasti na mezinárodní
úrovni spíše výjimkou. Průlom však představují připravované předpisy EU, které přinesou
jednotné kolizní normy hned pro několik rodinněprávních otázek. Zatím ale stále zůstává
rozhodující kolizní úprava vnitrostátního původu v našem právním řádu zastoupena zákonem
č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním.
K otázce rodičovské zodpovědnosti je nutné uvést, že v oblasti kolizní úpravy nahradila
Úmluva o pravomoci orgánů, použitelném právu, uznávání, výkonu a spolupráci ve věcech
rodičovské zodpovědnosti a opatření k ochraně dětí vůči smluvním státům úpravu obsaženou
v ustanovení § 24 odst. 1 ZMPS. Tato mnohostranná mezinárodní smlouva dopadá pouze na
nezletilé děti a upravuje především tyto otázky: přisuzování, výkon, zrušení nebo omezení
rodičovské zodpovědnosti, právo péče o dítě, poručnictví či opatrovnictví, správa a ochrana
majetku dítěte. Úmluva se naopak nevztahuje na určení rodičovství, osvojení, přijmení a
jméno dítěte či výživné. Podle úmluvy se přiznání či zánik rodičovské zodpovědnosti ze
zákona řídí právem státu obvyklého bydliště dítěte. Přiznání či zánik rodičovské
zodpovědnosti podle dohody se posuzuje podle práva státu obvyklého bydliště dítěte v době
nabytí účinnosti dohody. Pro výkon rodičovské zodpovědnosti je rozhodné právo státu
215
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obvyklého bydliště dítěte. Přisouzení, úprava výkonu, zrušení, omezení rodičovské
zodpovědnosti rozhodnutím soudu se vždy řídí jeho vlastním právem.217 Kolizní úpravu
rodičovské zodpovědnosti obsahují však i dvoustranné smlouvy o právní pomoci, které
používají hraniční určovatel státní příslušnosti či obvyklého bydliště dítěte.
Rodinná politika EU tak zatím jde cestou jednodušší, a to sjednocováním procesních
norem týkajících se rodinného práva prostřednictvím nařízení Rady č. 2201/2003 ze dne 27.
listopadu 2003, o soudní příslušnosti, uznání a výkonu rozsudků ve věcech manželských a ve
věcech rodičovské zodpovědnosti, ustanovující jednotný přístup a jasná pravidla pro určování
soudní příslušnosti a pro uznání a výkon rozsudků, kde snahou EU je zajistit, kromě volného
pohybu osob, i volný pohyb soudních rozsudků v civilních (rodinných) věcech.
V EU zaměřené především na hospodářskou a politickou integraci nehraje zatím
v současnosti rodinné právo hlavní roli. Ovšem panuje názor, že ekonomická a politická
integrace si nakonec vynutí integraci rodinného práva, nebo alespoň podstatné sladění
rodinněprávních předpisů, a že toto právní odvětví bude, navzdory kulturním rozdílům, časem
vykazovat více uniformity, neboť velké vzájemné rozdíly mezi legislativami v rámci jedné
Evropy bez teritoriálních hranic představují vážnou překážku dosažení skutečné evropské
identity.218
Iniciativou k podnícení rozsáhlé vědecké debaty na do té doby „utopické” téma
harmonizace a unifikace rodinného práva v EU vyvolala rezoluce Evropského parlamentu
z 29. října 1993 vyzývající k vytvoření Evropského občanského zákoníku, jež narušila status
quo i na poli rodinného práva jednotlivých zemí EU. Jelikož není v dané oblasti politická vůle
a je spíše na místě skepse, pokud jde o propracovanou koncepci evropského rodinného práva
de lege ferenda, je na právní vědě a odbornících, aby metodou srovnávacího práva mohly
označit rozdíly a podobnosti v národních legislativách, a následně tak vypracovat návrhy
norem nebo principů evropského rodinného práva.219 Nehledě na to, že fakticky dochází

k

pozvolnému sbližování rodinného práva zemí evropské unie i zemí stojících mimo ni a
dochází tak k evropeizaci rodinného práva.220
K dosažení skutečné evropské identity cestou vypracování principů evropského
rodinného práva byla vytvořena v roce 2001 nezávislou skupinou evropských odborníků na
rodinné právo Komise pro evropské rodinné právo (CEFL). Ta v roce 2007 zformulovala na
217
218
219

220

141/2001 Sb. m. s.
BOELE-WOELKI, Katharina. Cesta k rodinnému právu. Právní praxe. 1999, roč. 7, č. 2 – 3, s. 125.
KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka. Evropský kontext vývoje českého rodinného práva po roce 2004. In Evropský
kontext vývoje českého práva po roce 2004 : sborník z workshopu konaného na Právnické fakultě MU v
Brně dne 26. 9. 2006. Brno : Masarykova univerzita, 2006. s. 205 – 206. ISBN 80-210-4182-X.
BOELE-WOELKI, Katharina. Cesta k rodinnému právu. Právní praxe. 1999, roč. 7, č. 2 – 3, s. 119 – 131.

96

základě analýzy a komparace národních zpráv, jež jsou složeny z odpovědí na jednotný
dotazník týkající se problematiky rodičovské zodpovědnosti v jednotlivých zemích, již
druhou řadu principů tvořící vesměs společný základ (common core).221
Zásady evropského rodinného práva týkající se rodičovské zodpovědnosti vypracované
CEFL tak obsahují 39 principů rozdělených do osmi kapitol, a to: 1. vymezení definic; 2. o
právech dítěte; 3. o rodičovských povinnostech rodičů a třetích osob; 4. o výkonu rodičovské
zodpovědnosti rodičů a třetích osob; 5. co je obsahem rodičovské zodpovědnosti (zabývající
se otázkou péče o dítě, správy jeho majetku a osobním kontaktu s ním); 6. ukončení
rodičovské zodpovědnosti; 7. zbavení a obnovení rodičovské zodpovědnosti; 8. procesní
zásady.
Již z prvního principu (Princip 3.1) zjistíme, že institut rodičovské zodpovědnosti
nestojí nikoli na pouhé trichotomii jako současná česká koncepce rodičovské zodpovědnosti,
ale dělí se do pěti dílčích práv a povinností, a to a) péči o osobu dítěte a jeho výchovu, b)
právo na udržování osobních vztahů, c) právo na určení místa pobytu, d) správu jmění a e)
zastupování dítěte. Výkon rodičovské zodpovědnosti patří podle zásad CEFL především
oběma rodičům stejný dílem, oba rodiče by měli svá práva a povinnosti vykonávat v co
největší míře společně bez ohledu na to, žijí-li společně. Ovšem rodičovská zodpovědnost
může být celá či čátečně uznána i jiným osobám než rodičům, jakož i veřejnému orgánu, a to
jak místo rodičů, tak i doplňkově vedle nich (prakticky v nejčastějších případech by šlo o
uznání rodičovské zodpovědnosti partnerovi jednoho z rodičů, který žije ve společné
domácnosti s dítětem). Může se tak stát, že dítě bude “podléhat” výkonu rodičovské
zodpovědnosti víceru nositelům rodičovské zodpovědnosti než pouze dvěma, jak je u nás
tradičně zažité. 222 Principy CEFL jsou koncipovány na rodinném základu, jenž představuje
přirozené společenství osob s citovými vazbami, jejichž vzájemná práva a povinnosti mohou
být ze strany státu zasaženy pouze tehdy, je-li to v jejich zájmu. Rodičovská zodpovědnost je
tak chápána šířeji a z našeho pohledu se přibližuje k institutu rodičovství. Celou koncepci
principů prolíná a zastřešuje nejvyšší zásada blaha dítěte a jeho autonomie.223
S odkazem na rostoucí diskusi v odborných kruzích ve věcech harmonizace a unifikace
rodinného práva v Evropě po roce 2000 (jež také vedlo k založení CEFL), stojí za zmínku se
221
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pozastavit nad ryze teoretickým dílem profesorky Ingeborg Schwenzer (švýcarské odbornice
na rodinné právo a členky Expertní skupiny CEFL) Model Family Code, pokoušející se o
diskusi na dané téma nejen s ohledem na rodinná práva evropských zemí, ale i se znalostí
rodinněprávních úprav z globálního měřítka. Model Family Code tak jde nad rámec „common
core“ všech řešení při hledání nejlepšího možného řešení.224
V porovnání s principy CEFL je Model Family Code postaven taktéž na zásadě
nejlepšího zájmu dítěte ve všech záležitostech týkajících se rodičů a dětí, přičemž je třeba
vždy brát v úvahu názory dítěte s ohledem na jeho věk a vyspělost (článek 3.1 – 3.2 MFC).
Model Family Code však jde dále a ve svém článku 3.3 určuje věkové hranice týkající se
práva na slyšení a souhlasu, a to: dítě starší pěti let musí být vyslyšeno ve všech záležitostech,
které se ho týkají; u dítěte staršího dvanácti let nesmí být podniknuto jednání či rozhodnutí
proti jeho vůli (vyjma případů nezbytných opatření na ochranu dětí) a dítě starší patnácti let
má právo na samostatné rozhodnutí ve všech záležitostech čistě osobní povahy (zejména
pokud jde o lékařskou péči a otázky náboženského a politického přesvědčení).
Hlava 4. pojednávající o rodičovské zodpovědnosti je v Model Family Code zakotvena
v části III. a je vymezena články 3.24 – 3.37, které jsou rozděleny do čtyř kapitol.
První kapitola (články 3.24 – 3.26 MFC) pojednává o obecných principech, že
rodičovská zodpovědnost se vztahuje pouze k nezletilým dětem a měla by směřovat
k podporování samostatnosti dítěte. Nositelé rodičovské zodpovědnosti tak mají
spolupracovat, aby posílili nejlepší zájmy dítěte. V případě konfliktu mezi nositeli rodičovské
zodpovědnosti, vyvine příslušný orgán veškeré úsilí, aby přesvědčil strany k dohodě či
uvědomí strany o možnostech alternativního řešení sporů v tomto ohledu. Model Family Code
ale nejde tak daleko, aby alternativní řešení sporů bylo povinné, neboť zkušenosti ukazují, že
takováto povinnost nemá žádný pozitivní vliv či vyhlídky na úspěch.
Ve druhé kapitole (články 3.27 – 3.30 MFC) je sice zakotveno, že rodičovská
zodpovědnost náleží každému „právnímu” rodiči, ovšem příslušný orgán může (stejně jako
principy CEFL) přiznat rodičovskou zodpovědnost i třetí osobě (a to místo nebo vedle
právních rodičů) v případě, že dítě žije s touto třetí osobou více než tři roky ve společné
domácnosti a třetí osoba požádá o přiznání rodičovské zodpovědnosti, nebo jako opatření na
ochranu dítěte. Pokud nositelé rodičovské zodpovědnosti spolu nežijí a nemohou
spolupracovat, může příslušný orgán na žádost jedno z rodičů, nebo na žádost dítěte staršího
224

Blížeji viz SCHWENZER, Ingeborg. Model Family Code: from a global perspektive. Antverp – Oxford:
Intersentia, 2006. 257 s. ISBN 90-5095-590-8.
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dvanácti let přenést rodičovskou zodpovědnost (i částečně) za účelem zajištění nejlepšího
zájmu dítěte. Změní-li se okolnosti a vyžaduje-li to zájem dítěte, může příslušný orgán
bývalému nositeli návratně přiznat rodičovskou zodpovědnost.
Třetí kapitola (články 3.31 – 3.34 MFC) se zabývá obsahem rodičovské zodpovědnosti,
jež představuje výslovně nejen povinnost, ale i právo na péči o nezletilé dítě a na jeho
výchovu, přičemž péčí a výchovou se rozumí pečování a odpovědnost za duševní a tělesný
vývoj dítěte a pečování o rozvoj jeho osobnosti s ohledem na to, že žádné takové dítě nemůže
být vystaveno tělesným trestům, citovému vydírání nebo jinému ponižujícímu zacházení.
Dále rodičovská zodpovědnost zahrnuje povinnosti a práva pro správu jmění dítěte. Dítě,
které však dosáhlo věku patnácti let, má právo spravovat svůj vlastní výdělek. Nadále platí, že
u významných finančních transakcí je nutné povolení příslušného orgánu. Rodičovská
zodpovědnost zahrnuje i povinnost a právo legálně zastupovat dítě, krom případů, kde je
možnost střetu zájmů.
Čvrtá kapitola (články 3.35 – 3.37 MFC) se věnuje výkonu rodičovské zodpovědnosti.
Hlavní zásadou je, že pokud existuje několik nositelů rodičovské zodpovědnosti, vykonávají
ji společně, tj. všichni by měli být za jedno, komunikovat mezi sebou, navzájem se
informovat a respektovat a brát v úvahu vzájemné názory. Pokud jde o rozhodování
v každodenních věcech dítěte, má nositel rodičovské zodpovědnosti, s nímž dítě v současné
době žije, právo jednat samostatně. V důležitých věcech musejí nositelé rozhodovat společně
jinak příslušný orgán může rodičovskou zodpovědnost přenést či sám ve věci rozhodnout.
V naléhavých případech může jeden nositel rozhodovat a jednat sám, přičemž je povinen
informovat ostatní držitele co nejdříve poté.
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6 Úvahy k novému občanskému zákoníku ve vazbě na dané téma
Stěžejní ideou celého rekodifikačního procesu bylo připravit český civilní kodex, který
se svým obsahem bude ztotožňovat s běžnými evropskými standardy. Dosažením takových
standardů formou převzetí z některých zahraničních kodexů bylo od počátku vyloučeno,
neboť podstatou myšlenky bylo vytvořit srovnatelné právní instituty ve světle těchto
evropských kodifikací. 225
Rozhodnutím ministerstva spravedlnosti bylo stanoveno, že rekodifikační práce mají
vycházet z vládního návrhu občanského zákoníku bývalého Československa z roku 1937, jako
výchozího koncepčního východiska, poněvadž jde o návrh, který je myšlenkově soudržný,
díky inspiraci v ABGB filozoficky na výši a koncepčně navazuje na tradice středoevropského
právního myšlení. Z toho vyplývá, že od počátku se pracovalo v duchu znovuvrácení norem
rodinného práva do občanského zákoníku. Což je i dle mého názoru správné, neboť „navazuje
na statusová práva lidí, resp. osob v právním smyslu vůbec.“226
Je pochopitelné, že nelze vládní návrh z 30. let jen tak bezmyšlenkovitě přijmout a
vrátit se zpět do doby bezprostředně ovlivněné úpravou ABGB, i když velké části veřejnosti
jsou mnohé instituty z tohoto období povědomě známy. Došlo nejen ke změně společnosti,
ale také rodiny. Vývoj od původně patriarchální rodiny k rodině nukleární, disponující
značnou mírou autonomie vůle jak obou partnerů, tak i dítěte (což souvisí s uplatňováním
práv dítěte a s novým pojímáním rodičovské autority), postavil do popředí potřebu chránit
zájmy rodiny jako celku i zájmy dítěte.227 Z toho důvodu muselo dojít k podstatné obsahové
revizi dotčeného návrhu, která vycházela ze tří myšlenkových pramenů:228
a)

kritické hodnocení vývoje soukromého (občanského) práva v 19. století do
současnosti na našem území;

b)

kritické hodnocení občanských kodexů spadajících do evropské kontinentální
kultury229 a

225
226

227
228
229

ELIÁŠ, Karel. Rekodifikace občanského práva v postmoderní době. Právní rozhledy. 2008, roč. 16, č. 1, s.
2.
KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka. České rodinné právo po vstupu České republiky do Evropské unie. In Východiska
a trendy vývoje českého práva po vstupu České republiky do Evropské unie : sborník příspěvků z konference
pořádané Právnickou fakultou Masarykovy univerzity v Brně dne 5. 10. 2005. Brno : Masarykova
univerzita, 2005. s. 207. ISBN 80-210-3892-6.
KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka. České rodinné právo - vývoj, současný stav a perspektivy. Právny obzor : časopis
Ústavu štátu a práva Slovenskej akadémie vied. 2003, roč. 86, č. 5, s. 507 – 508.
Důvodová zpráva k Návrhu ObčZ viz. ELIÁŠ, Karel; HAVEL, Bohumil. Osnova občanského zákoníku.
Osnova zákona o obchodních korporacích. Plzeň: Aleš Čeněk, 2009. s. 256. ISBN 978-80-7380-205-9.
Zejména se jedná o zákoník rakouský, švýcarský, německý, italský, nizozemský a polský;
z nejmodernějších úprav se bere v úvahu občanské zákoníky Québecku a Ruska, přihlíží se rovněž
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c)

úpravy příslušných mezinárodních smluv, nařízení a směrnic přijatých v rámci
EU, jakož i výsledky vzešlé z akademických kruhů v rámci nadnárodních
projektů.

Základním cílem tak bylo vytvoření standardního občanského zákoníku kontinentálního
typu. Jádrem myšlenkového pojetí NOZ jsou ustanovení Listiny základních práv a svobod (čl.
2 odst. 3 a čl. 8) a Ústavy ČR (čl. 2 odst. 4) vycházející z faktu, že přirozená svoboda
jednotlivce má přednost před státem ve smyslu, že stát je ochráncem, nikoli tvůrcem svobody
člověka. Z toho vyplývá hledisko autonomie vůle.230 Hlavním principem soukromého práva231
NOZ nechápe rovnost osob, ale princip autonomie vůle a pojímá člověka jako svobodného
jedince způsobilého žít podle svého a rozhodovat o svých soukromých záležitostech
samostatně. Jednání jedince musí být však v mezích dobrých mravů a veřejného pořádku.
Jeho autonomie vůle není absolutní, ale je omezena stejnou autonomií druhého. Smysluplným
limitem je též omezení spočívající v ochraně slabší strany (v rodinném právu představující
zejména nezletilé dítě). Výsledkem dosažení cíle tak je diskontinuita vůči socialistickému
právu prostřednictvím zákoníku, který se má zabývat jak osobními, tak i majetkovými
(osobně-majetkovými) právy a má respektovat tradice středoevropského právního myšlení. 232
V našem případě ve vztahu mezi rodiči a dětmi je autonomie vůle nezletilého dítěte
usměrňována dle ustanovení §857 NOZ výchovnými opatřeními rodičů, jež odpovídají jeho
rozvíjejícím se schopnostem, včetně omezení sledujících ochranu jeho morálky, zdraví a práv,
jakož i práv jiných osob a veřejného pořádku. Dítě je takovýmito opatřeními povinno se
podřídit. Z pohledu způsobilosti k právnímu jednání nezletilého bude platit nově
přeformulované pravidlo, že nezletilý, jenž nenabyl plné svépravnosti, bude způsobilý
k právním jednání co do povahy přiměřené rozumové a volní vyspělosti nezletilých jeho
věku.
Vztah mezi rodiči a dětmi je obecně vymezen v ustanovení § 855 NOZ tak, že mají vůči
sobě navzájem povinnosti a práva, jichž se svým vlastním právním jednáním nemohou vzdát.
Totéž ustanovení přímo zakotvuje, že účelem povinností a práv rodičů k dítěti je zajištění

230
231

232

k zákoníku francouzskému, belgickému, španělskému i portugalskému, ale i k občanskému právu
Lichtenštejnska a některým dalším úpravám.
KOVÁŘOVÁ, Daniela. Rodinné právo v připravované rekodifikaci občanského práva. Právo a rodina.
2008, roč. 10, č. 2, s. 16.
V soudobé literatuře panují odlišné názory na hlavní princip soukromého práva, viz. KNAPPOVÁ, Marta;
ŠVESTKA, Jiří; DVOŘÁK, Jan et al. Občanské právo hmotné, sv. I. 4. vyd. Praha: ASPI, 2005. s. 51
zdůrazňující prioritu zásady rovnosti; naproti tomu viz. FIALA, Josef, KORECKÁ, Věra; HURDÍK, Jan et
al. Občanské právo hmotné. 3. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2002. s. 18. zdůrazňuje prvořadý význam
zásady autonomie vůle.
Důvodová zpráva k Návrhu ObčZ viz. ELIÁŠ, Karel; HAVEL, Bohumil. Osnova občanského zákoníku.
Osnova zákona o obchodních korporacích. Plzeň: Aleš Čeněk, 2009. 574 s. ISBN 978-80-7380-205-9.
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morálního a hmotného prospěchu dítěte. Takovéto výslovné vyjádření účelu v textu zákona
má nejen hodnotu výchovnou, ale je i vykládacím právním pravidlem: lze totiž říci, že
nenaplňuje-li výkon povinností a zejména práv rodičů k dítěti právě tento zákonný účel, pak
jde o protiprávní chování, o zneužití práv atd., a nabízí se použít odpovídající sankce.
Dle důvodové zprávy jsou povinnosti a práva rodičů vůči dítěti rozčleněny do třech
oblastí, neboť se vztahují (přinejmenším) ke třem různým entitám sociálních skutečností, a to:
a) práva a povinnosti statusové povahy – určení jména a příjmení dítěte (§§ 860 – 864 NOZ);
b) pravomoci rodičů ve vztahu ke svým dětem – rodičovská odpovědnost (§§ 865 – 909
NOZ); c) vyživovací povinnost a právo na výživné (§§ 910 – 923 NOZ).
Pojem tzv. rodičovské zodpovědnosti, který byl vřazen do našeho právního řádu
zákonem č. 91/1998 Sb., aniž byl diskutován v odpovídajícím rozsahu a hloubce, zejména pak
bez toho, aby bylo dostatečně zjištěno, popř. zváženo, jaký je vlastně význam anglického
výrazu parental responsibilities, byl v NOZ nahrazen výrazem „rodičovská odpovědnost“.
NOZ, podle své důvodové zprávy, tento pojem nespojuje se sankcí za nesplnění
povinností, ale spojuje jej s řádným (odpovědným) plněním povinností a řádným
(odpovědným) výkonem práv, jak se shoduje s civilizační tradicí evropského kontinentu,
upřesněnou zejména obecně přejatým pojetím křesťanské morálky a intencemi „křesťanských
tradic evropské právní kultury“.233 Odpovědnost se považuje za funkcionální základ práva
spočívající v předem daném sociálně podmíněném postoji jednající osoby vůči sobě samotné i
vůči svému bezprostřednímu i širšímu sociálnímu okolí. Výrazy „odpovědnost“ i
„zodpovědnost“ jsou synonymické a tvůrce zákona tak (dle důvodové zprávy) neshledává
důvod označovat v občanském zákoníku totéž dvěma různě znějícími slovy. Že klade při
vymezení rodičovské odpovědnosti povinnosti před práva, je dáno jejich významem, a to
zejména právě v poměru k dítěti, které přestalo být považováno za pouhý předmět snažení
(zájmu) svého okolí, v lepším případě za předmět ochrany.234 Dle mého názoru je však široké
veřejnosti termín “odpovědnost” znám jako pojem deliktního práva, tudíž označení pojmu
„rodičovská odpovědnost” vidím jako poněkud nešťastné a přikláním se k názoru Zdeňky
Králíčkové.235
Rodičovská odpovědnost bude mít nově dle ustanovení § 858 širší obsah, který bude
spočívat:
233
234
235

HURDÍK, Jan. Institucionální pilíře soukromého práva v dynamice vývoje společnosti. 1. vyd. Praha: C. H.
Beck, 2007, s. 98. ISBN 9788071793793.
Důvodová zpráva k NOZ. [cit. 2012-12-12]. Dostupné z: <http://www.obcanskyzakonik.justice.cz/tinymcestorage/files/Duvodova-zprava-NOZ-konsolidovana-verze.pdf>.
KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka. Rodičovství, rodičovská práva a povinnosti, rodičovská (z)odpovědnost. 2010.
[rukopis].
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-

v péči o dítě, zahrnující zejména péči o jeho zdraví, jeho tělesný, citový,
rozumový a mravní vývoj,

-

v ochraně dítěte,

-

v udržování osobního styku s dítětem,

-

v zajišťování jeho výchovy a vzdělání,

-

v určení místa jeho bydliště,

-

v jeho zastupování

-

ve správě jeho jmění.

Rodičovská odpovědnost náleží stejně oběma rodičům bez ohledu na to, zda žijí
v manželství či v pouhém soužítí v jedné domácnosti. Má ji každý rodič, ledaže by jí byl
zbaven. Ve výkonu rodičovské odpovědnosti mají rodiče jednat v zájmu dítěte a ve vzájemné
shodě, přičemž na výzmaných záležitostech (zejména nikoli běžné léčebné a obdobné
zákoroky, určení místa bydliště a volba vzdělání nebo pracovního uplatnění dítěte - § 877
odst. 2 NOZ) se mají dohodnout, jinak rozhodne na návrh rodiče soud. Hlavním určujícím
hlediskem je (jak ve výkonu rodičovské odpovědnosti, tak především i v rozhodování soudu
ve věcech, jež se týkají rozsahu rodičovské odpovědnosti nebo způsobu či rozsahu jejího
výkonu) zájem dítěte. Pouze v zájmu dítěte může dojít rozhodnutím soudu na základě zákona
k pozastavení, omezení, či dokonce zbavení rodičovské odpovědnosti (jejich důvody jsou
shodné se současnou úpravou). Rozhodne-li soud o omezení svépravnosti rodiče, rozhodne
zároveň o jeho rodičovské odpovědnosti. Nově NOZ zakotvuje pravidlo, že pokud soud
rozhodne o omezení rodičovské odpovědnosti, vždy zároveň posoudí, zda je vzhledem
k zájmu dítěte nezbytné omezit právo rodiče osobně se stýkat s dítětem, v případě zbavení
rodičovské odpovědnosti zůstává právo styku, pokud soud rozhodne o jeho zachování (§ 872
NOZ). Při zbavení rodičovské odpovědnosti může soud zároveň nově rozhodnout, že se rodič
zbavuje všech nebo některých práv a povinností spojených s osobností dítěte, především
práva dát souhlas k osvojení. Novým ustanovením je § 868 NOZ upravující výkon rodičovské
odpovědnosti nezletilým rodičem, nemajícím plnou svépravnost, jehož rodičovská
odpovědnost je pozastavena do doby nabytí plné svéprávnosti, výjma výkonu povinností a
práv péče o dítě, ledaže soud nerozhodne jinak.
V každém jednání a rozhodnutí, které se dotýká zájmu dítěte, ať už je to před soudem
nebo doma s rodiči, je nutno dítěti poskytnout potřebné informace k tomu, aby si dítě mohlo
vytvořit vlastní názor na věc a tento vyjádřit (pokud není dítě schopno tyto informace
přijmout, vytvořit si názor a sdělit ho soudu, soud informuje a vyslechne toho, kdo je schopen
hájit zájmy dítěte, aniž by byly zájmy takovéto osoby v rozporu se zájmy dítěte). NOZ
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v ustanovení § 867 nově zakotvuje vyvratiletnou právní domněnku, že u dítěte staršího
dvanácti let se má za to, že je schopno informace přijmout, vytvořit si vlastní názory a sdělit
je.
Za velmi pozitivní hodnotím nová ustanovení NOZ týkající se výkonu rodičovské
odpovědnosti po rozvodu manželství a rodičů, kteří žijí odděleně (§§ 906 – 908 NOZ). Bez
ohledu na to, jak probíhá rozvod manželů, je nejprve nutno s uvážením zájmu dítěte soudně
určit, který z rodičů bude o dítě pečovat. Soud se může od dohody rodičů odchýlit a to jen
tehdy, je-li to v zájmu dítěte. Soud při takovýchto rozhodnutích bere v úvahu nejen vztah
dítěte ke každému z rodičů, ale také jeho vztah k sourozencům, popř. i k prarodičům. Soud
tak může svěřit dítě do péče jednoho z rodičů nebo do střídavé či společné péče, ale dokonce i
do péče jiné osoby než rodiče.
Zákonodárce v NOZ tak už neužívá pojmu “svěření do výchovy”, jak jsme zvyklí ze
současné právní úpravy, ale sjednocuje terminologii pomocí pojmu „péče”. Ovšem význam a
podstata zůstává, tj. svěření do individuální péče (společné či střídavé) je nutno chápat
v užším slova smyslu, tedy jako osobní péči o tělesný, citový, rozumový a mravní vývoj
dítěte. S ohledem na důvodovou zprávu se mi jeví poslední věta v ustanovení § 907 NOZ
„má-li být dítě svěřeno do společné péče, je třeba, aby s tím rodiče souhlasili” nesrozumitelná
v tom, zdali zákonodárce má na mysli čistě jen společnou péči nebo tento výraz v sobě
zahrnuje též i péči střídavou. Dle mého názoru se dle jazykového výkladu výraz společná
péče chápe úžeji ,a tím pádem je možné soudem nařídit střídavou péči „proti vůli” jednoho

z

rodičů, je-li to odůvodněno zájmem dítěte. Každopádně v souvislosti s touto novou právní
úpravou se znovu objeví pokusy o jiný výklad, jak tomu bylo kdysi v případě současné právní
úpravy.
Zastavil bych se ještě u problematiky úpravy poměrů dítěte po rozvodu či rozchodu
rodičů.
Je nepochybné, že konfliktnost vztahů po rozchodu rodičů představuje jednoznačný
rizikový faktor pro psychický vývoj dětí, proto je třeba rodiče motivovat k tomu, aby svou
rodičovskou funkci vykonávali pokud možno nekonfliktně, aby se mezi sebou dohodli,
nakolik je to jen možné. Zákonodárce by měl podle svých možností zabraňovat vzniku sporů
mezi rodiči, alespoň je nepodněcovat a řídit se pravidlem, že lidé se nepřou o to, na čem se
společně dohodli. Pro soudce by to znamenalo, že vždy musejí respektovat a potvrdit dohodu
rodičů. Aby taková dohoda korespondovala se zájmem dítěte, měl by se především OSPOD
(taktéž i soud) nejen snažit o minimalizaci rodičovských sporů, ale kvalifikovaně nastínit
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rodičům možnosti dohody v zájmu dítěte, příp. zprostředkovat kontakt na rodinné mediátory
či poradny. To by však také znamenalo, že se rodičům musí vyhradit dostatek času k tomu,
aby mohli společně vypracovat všechny potřebné dohody a že všechny v mezidobí dosažené
částečné dohody budou průběžně pravomocně schvalovány.
Co ale dělat v případě, když se již odloučení rodiče v rámci společné rodičovské
(z)odpovědnosti nestačí nebo nedokážou dohodnout na věcech týkajících se jejich společných
dětí? Zákonodárce v praxi odkáže rodiče na soud. Jelikož každý takový případ je sám o sobě
specifický, nevědí rodiče, která z mnoha kriterií budou pro soudce zjišťujícího zájem dítěte
rozhodující. V takovém soudním procesu se rodiče navzájem pošpiňují, uvádějí co nejvíce
záporných argumentů proti druhému rodiči a co nejvíce kladných pro sebe. Je zřejmé, že
takovéto spory a konflikty negativně působí na děti, které bývají vtaženy až přímo do
konfliktu před soudem, což může vést k narušení vztahu vůči jednomu či oběma rodičům.
Aby se zamezilo škodlivému vlivu ze soudních sporů o výkonu rodičovské (z)odpovědnosti,
měl by zákonodárce, pro případy nemožnosti dosáhnout u rodičů dohody, umožnit soudům
(nebo jinému orgánu veřejné moci) stanovit „nouzové řešení”, jímž by se různé prvky
rodičovské (z)odpovědnosti rozložily rovnoměrně mezi oba rodiče, např. matka by mohla mít
rozhodující slovo do devátého roku věku dítěte, otec pak návazně od devátého roku, nebo
matka by mohla mít rozhodovací právo ohledně osoby dítěte, otec ohledně správy věcných
hodnot a prosazování práv dítěte apod.
Tato úprava by byla důležitá především pro vyjasnění vztahu mezi rodiči. Ale v případě
rozchodu rodíčů je z pohledu dětí mnohem důležitější, u koho zůstanou, kdy budou u své
milované maminky a kdy u svého milovaného tatínka.
Pokud se rodiče na výchově a kontaktu s dítětem domluví, není co řešit. Co když se ale
nedohodnou, když oba rodiče požádají o svěření dítěte do své výchovy či jeden z rodičů
navrhuje střídavou výchovu, ale druhý ji neschvaluje? K takovému „sporu o dítě” bývá často
přizván znalec, jehož úkolem je v zájmu dítěte určit, který rodič je „schopnější“ a jaká
výchova by byla v zájmu dítěte. V mnoha případech je v praxi dítě svěřováno do výchovy
jednoho z rodičů, především matce, a druhému rodiči je ustanoven pravidelný kontakt

s

dítětem v převážném rozsahu jednoho víkendu za 14 dní. Aby se ve „sporu o dítě”
předcházelo traumatickým soubojům, bylo by pro takové případy mnohem lepší stanovit pro
úpravu výchovy dítěte všeobecné pravidlo, tj. nedokážou-li se rodiče shodnout na formě
výchovy dítěte, měla by se upřednostit rovnoměrná střídavá výchova (např. týden u matky a
týden u otce), pouze pokud jasně a jednoznačně nebude prokázáno, že by v zájmu dítěte byla
jiná forma (model) výchovy lepší.
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Často se vede diskuse, zda-li je střídavá výchova ve srovnání s výlučnou výchovou
jednoho z rodičů praktikovatelná a účinná. Dnešní vědecké výzkumy přesvědčivě prokazují,
že většina rodičů a dětí se dobře přizpůsobuje schématu střídavé výchovy. I když je střídavá
výchova rodičům vnucena proti jejich vůli, nebude ani častěji a v nejhorším případě ani
vážněji na škodu, než je výlučná výchova jednoho z rodičů; v některých případech přinese
rodičům dokonce nečekaně pozitivní zkušenosti s péčí o dítě. Děti ve střídavé výchově obou
rodičů jsou významně lépe adaptovány ve všech ukazatelích: tělesné a duševní zdraví, rodinné
vztahy, behaviorální a emoční adaptace, sebeúcta - než děti svěřené do výchovy jednoho
rodiče. Adaptace dětí ve střídavé výchově obou rodičů se tak neliší od dětí v úplných rodinách
a shoduje se s předpokladem, že společná péče je pro děti výhodná, protože usnadňuje trvalé
pozitivní spojení s oběma rodiči. Tudíž nejvíce odpovídá právu dítěte na oba rodiče a
zabraňuje tak vytvoření syndromu zavrženého rodiče (resp. většinou otce). Až tehdy, kdyby
model střídavé výchovy selhal, mělo by se začít uvažovat o výhradní péči jako o vhodné
možnosti úpravy.236
V případě, když se rodiče dohodnou, který z nich bude mít dítě převážně v péči, pak se
má tato úprava samozřejmě potvrdit, neboť dobré vztahy mezi rodiči jsou nejlepší zárukou
pro dobro dítěte. Jinými slovy, když se rodiče dohodnou na nějaké úpravě výchovy, je tato
úprava lepší, než kdyby byla nařízena střídavá výchova.

236

Jan Piet de Man: Zájem dítěte v porozvodové
<http://www.iustin.cz/files/deman2009.pdf>.
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7 Závěr
Jak již bylo uvedeno výše, je všeobecně známo, že rodinné právo evropských zemí je
založeno na tradicích, kultuře, náboženství a že je zrcadlem společnosti té které země.
V Evropě tak existuje rodinné právo ovlivněné francouzským občanským zákoníkem, rodinné
právo německy mluvících zemí, velmi podobné rodinné právo zemí skandinávských, rodinné
právo zemí bývalého sovětského vlivu apod.
Všechny však spojuje nikoliv abstraktní pojem rodina, ale živoucí skupina lidských
bytostí, které v sobě nesou své genetické vybavení od věků do věků a které se k sobě nějak
chovají.237 Na rodinu a na její funkce se ve stále měnící se společnosti nahlíží stále
komplikovaněji a nejednotněji. Není však pochyb, že hlavní funkcí rodiny v každé společnosti
je zplození potomka a následná výchova a péče o něho. Z hlediska opatrovnického, tedy
z pohledu zájmů a dobra dítěte, jsou důležité pouze některé aspekty rodinného soužití.
Odhlédneme-li od aspektu materiálního, který je tradičně velice dobře řešen v rámci
sociálního systému (obydlí, strava, možnost navštěvovat školu atd.), je pro dítě nejdůležitější
mít možnost získat takové sociální návyky a takové vzdělání, které mu zaručují rovnou šanci
ve všech oblastech společenského dění. Není sporu, že děti, jimž se dostalo láskyplné
výchovy od obou rodičů, mají plnohodnotnou výbavu pro život, jelikož výchovná působení
otce a matky se nezastupují, ale vhodně doplňují. Kdežto děti vychovávané pouze jedním
rodičem jsou výrazně častěji zastoupené ve všech rizikových a asociálních skupinách ve
společnosti. 238
Z toho vyplývá, že vitálním zájmem státu je, aby právo dítěte na oba rodiče nebylo jen
prázdnou deklarací, ale aby děti v ČR byly opravdu aktivně vychovávány oběma rodiči. A
protože se více než polovina manželství rozvádí a třetina narozených dětí se rodí bez toho,
aby byli rodiče sezdáni, je zřejmé, že úpravami v opatrovnické oblasti je dnes postižena
většina dětí a mladistvých a stát přebírá proto přímou odpovědnost za koncepčně správné
působení na psychiku celé mladé generace a budoucí společnosti. Děti a mládež nepředstavují
pouze základní společenský zdroj, ale především pro stát jsou budoucím základním zdrojem
ekonomické výkonnosti. Jaké úrovně hospodářské vyspělosti se v nedaleké budoucnosti
dosáhne, záleží nejen na vzdělanosti dětí, ale též i na jejich psychické stabilitě, zatížitelnosti,
jejich návycích, jejich sociální integritě a morálním kodexu.

237
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RADVANOVÁ, Senta. Stav české rodiny a rodinného práva v současné době. Právní praxe. 1999, roč. 47, č.
2 – 3, s. 94 – 95.
Moderní koncept rodinného práva [cit. 2012-12-12]. Dostupné z: <http://www.iustin.cz/files/koncept8.pdf>.

107

Přesto však přežilé a zkostnatělé postupy orgánů veřejné moci – především soudů a
orgánů sociálně-právní ochrany dětí – vedou k častému porušování Ústavy ČR i smluv o
základních právech a svobodách, a to především práva dítěte na oba rodiče, práva každého na
rodinu a rodinný život, práva rodičů na výchovu svých dětí, zákazu diskriminace kvůli
pohlaví a pod., což je patrné z rozsudků vydaných Evropským soudem pro lidská práva ve
Štrasburku, jež odsuzují Českou republiku pro porušení práva na rodinný život rodičů (otců).
Dlouhodobě zažitá tendence státních orgánů ke svěřování dítěte do výlučné výchovy jen
jednoho z rodičů vybízí přímo k tomu, aby se i u jinak nepsychotických rodičů jejich
partnerské rozpory, které vedly k jejich odluce, vyhrotily až do antagonismu, a to v rámci
„boje o dítě”. Zároveň se tyto partnerské rozpory přenášejí i do jejich vzájemné rodičovské
spolupráce. Rodiče tak nabývají iracionálních přesvědčení o neschopnosti či přímo
škodlivosti výchovného působení druhého rodiče na své společné dítě. Následkem této
prokonfrontační tendence bývá, že až polovina dětí nemá rok po rozvodu (rozchodu) rodičů
pravidelný či vůbec žádný kontakt se svým rodičem, který ho nemá ve výlučné péči, a to
nikoli z nezájmu onoho „poraženého” rodiče, ale z důvodu obstrukcí druhého rodiče,
plynoucích z partnerských rozporů. Nepříjemnou hrozbou takovýchto dlouhotrvajících
rozporů (do kterých jsou proti své vůli a ve svůj neprospěch involvovány nezletilé děti) mezi
fakticky nerovnoprávnými rodiči, je vytvoření společensky patologického jevu označovaného
jako syndrom zavrženého rodiče.
Je nepochybné, že ve věcech péče soudu o nezletilé při úpravě poměrů mezi rodiči a
dětmi hrají důležitou roli státní orgány. Ty by svým rozhodnutím neměly zasahovat do
rodičovských práv a povinností (rodičovské (z)odpovědnosti), kromě případů nutně
nezbytných k dosažení legitimního cíle. Naopak, jejich činnost by měla směřovat k udržení
stabilní hladiny a rovnováhy rodinných vztahů a především k ochraně zájmů dítěte, neboť stát
je subsidiárně odpovědný za ochranu dětí před tělesným nebo duševním násilím, za ochranu
jejich zdravého vývoje z hlediska fyzického, psychického a mravního a ostatních aspektů
integrity dítěte jako nositele práv daných Ústavou, Listinou a práv vyplývajících
z mezinárodních závazků ČR.239
Jelikož rodinu vytváří lidská skupina jednotlivců kultivujících své rodinné chování od
sexu a pudu rozmnožování po intelektuální a citové projevy, pociťují tito jednotlivci svoje
lidství mimo jiné i tak, že bez uspokojení řady potřeb, které souvisejí s rodinným chováním
(soužitím) muže, ženy a dětí, i moderní člověk strádá nejen psychicky, ale i fyzicky. Tudíž je
239

Blížeji: KRAUSOVÁ, Lucie; NOVOTNÁ, Věra. Sociálně-právní ochrana dětí. Praha: Nakladatelství
ASPI, a.s. 2006. s. 17. ISBN 80-7357-214-1.
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logické, že dobrý legislativec v oblasti rodinného práva se dnes těžko obejde bez poznatků
z oblasti psychologie, sociologie a dalších věd, jakož i ten, kdo právo interpretuje a aplikuje,
neboť nemůže v mnohých složitých otázkách ignorovat skutečnost, kterou mu např. vysvětlí
odborný znalec.240
Problematiku rodičovských práv a povinností, především problematiku výkonu
rodičovské (z)odpovědnosti rodiče, který s dítětem žije, či nikoli, jelikož dítě bylo na základě
zákona soudním rozhodnutím svěřeno do výhradní výchovy druhého rodiče, je třeba
posuzovat ve světle lidskoprávní dimenze. Mějme na paměti, že dítě je nedílnou součástí své
přirozené rodiny. Aby mohli rodiče rozvíjet své rodičovství, a tím dítě chránit a vychovávat,
musí mít k tomu prostor, a to nejen teoreticky, ale i prakticky. V úplných a spořádaných
rodinách jsou spory vyplývající ze vzájemné kolize práv a povinností rodičů a dětí
výjimečným případem, kdežto v neúplných rodinách postihnutých zejména rozvodem či
rozchodem rodičů dochází ke kolizi podstatně častěji. Proto by se měl rodinněprávní
zákonodárce zaměřit na modernizování opatrovnického systému v souvislosti s rozvodem a
rozchodem rodičů a s ohledem na mezinárodněprávní závazky ČR vytvořit nová pravidla a
modelová řešení inspirované především Cochémskou praxí a belgickou úpravou, které by
sledovaly následující cíle:
a)

právo dítěte na oba rodiče a jejich výchovu jako nejvyšší hodnota zájmu dítěte,

b)

právo každého na ochranu rodiny a rodinného života,

c)

vytvoření podmínek příznivých pro rodinu,

d)

rovnost mezi pohlavími,

e)

motivace obou rodičů k výchově dětí a příležitost k výchově dětí oběma rodiči
v nejširším možném rozsahu,

f)

vytvoření vyváženého konceptu pro případ rozchodu rodičů, který jako takový
by zaručil všem účastníkům jejich práva, nezlehčoval by rozchod rodičů a
definoval by vyváženě jejich práva a povinnosti v případě rozchodu.

Zákonodárce by tak měl především v otázce nové úpravy rodinněprávních poměrů
postupovat v duchu zásady ochrany přirozené rodiny a principu, že lidé se nepřou o to, na
čem se společně domluvili; vše v souladu s priorotní zásadou chránící zájem dítěte.

240
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9 Resume
The aim of this thesis is to analyze the regulation of parental responsibility and
pointing out the pros and cons but especially the regulation of the exercise of parental
responsibility in relation to the interests and rights of the minor child. In connection with the
growing number of divorced parents, and in connection with the growing number of children
born outside of marriage is a legal concept of parental responsibility increasingly hot topic,
because relationships between parents and children are socially most fundamental, natural and
biologically determined long-term relationships characterized by personal and emotional
bond, where parental responsibility is the most important essence of parenting. Even though it
is so important rights and obligations between parents and children as subjects of private law,
the child in family law understood as the central entity and, as such, requires specific
legislation.
The work is divided into seven chapters.
The first introductory chapter outlines the (approaching) the issue of work on the
subject, exploring the methods that will be processed in order to achieve agreed targets.
The second chapter deals with explaining and defining the basic concepts that
permeate the entire work.
The third chapter is a historical guide the development of relations between parents
and children both in our country and in Europe. Provides an overview of the development of
parental power after parental responsibility.
The fourth chapter analyzes the current state of parental responsibility in Czech law as
follows: explains the concept of parental responsibility, their participants and what is its
content, describes the exercise of parental responsibility in the relationship between parents,
children and third parties, shows modifications and interventions to parental responsibility
and exercise, and finally deals with the termination of parental responsibility.
The fifth chapter deals with recent developments and tendencies in the development of
parental responsibility in Europe.
The sixth chapter addresses the future regulation of the new Civil Code, and under him
the new regulation of family law, and of the relationship between parents and children.
In the final chapter provides considerations for streamlining guardianship system in
connection with divorce and separation of parents, creating new rules and model solutions
with inspiration abroad, all in the light of the human rights dimension.
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10 Abstrakt v českém jazyce
Tématem této rigorózní práce je rodičovská zodpovědnost, její výkon a blaho dítěte.
Práce se věnuje analýze vývoje vztahu mezi rodiči a dětmi, poukázáním na klady, ale zejména
na zápory právní úpravy výkonu rodičovské zodpovědnosti v souvislosti se zájmem a právy
nezletilého dítěte, a to jak v minulosti, tak i de lege lata a de lege ferenda. Především se
zabývá důsledky na výkon rodičovské zodpovědnosti v souvislosti s rozchodem rodičů.
Porovnává českou právní úpravu s vývojovými tendencemi v Evropě.

11 Abstract in English
The topic of this thesis is a parental responsibility, its exercise and well-being of the
child. The work is devoted to analyzing the development of the relationship between parents
and children, pointing out pros and cons but especially the regulation of the exercise of
parental responsibility in relation to the interest and rights of a minor child, both in the past
and de lege lata and de lege ferenda. Mainly deals with the consequences of the exercise of
parental responsibility in relation to gauge parents. Compares the Czech legislation with
developmental tendencies in Europe.

12 Klíčová slova
rodičovská zodpovědnost
zájem (blaho) dítěte

13 Keywords
parental responsibility
interest (well-being) of the child
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